ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1875 z późn.zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§1

1.

Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2018 r.: (zwiększając plan dochodów o 69 941,00 zł)

Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Kwota

Plan finansowy Urzędu Gminy
754
75412

6280

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

53 357,00

Ochotnicze straże pożarne

53 357,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych

53 357,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16 584,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej

16 584,00

Plan finansowy GZOKSiT
921
92109
0960
Razem:

2.

16 584,00
69 941,00

Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r.: (zwiększyć plan wydatków o 69 941,00 zł)

Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Kwota

Oświata i wychowanie

51 357,00

Szkoły podstawowe

46 357,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 357,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

801
80101
Plan finansowy Urzędu Gminy

80104

Przedszkola

5 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

Plan finansowy P. Tworków
4210
Plan finansowy GZOKSiT
921
92105
4300

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16 584,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

16 584,00

Zakup usług pozostałych

16 393,00

Różne opłaty i składki

4430

191,00

Plan finansowy Urzędu Gminy
926
92605

2360

Kultura fizyczna

2 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

2 000,00

Razem:

69 941,00

§2
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2017 rok przedstawia się następująco:



plan dochodów w kwocie
plan wydatków w kwocie

42.544.672,61 zł
52.889.193,60 zł

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: I. Graca

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planach finansowych wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy
(URG Nr 0007.XXXVII.7.2018 z dnia 25-01-2018 r.):







wprowadzono darowizny na wyjazd dzieci Zespołu Uśmiech do Łodygowic na zimowy obóz taneczny
(16.584,00 zł),
zabezpieczono środki na aktualizację dokumentacji oraz wymaganych zezwoleń na zadaniu
„Termomodernizacja ZSO Bieńkowice (10.000 zł),
wprowadzono planowaną do otrzymania dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie do „Termomodernizacji
budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP” jako refundacja poniesionych
wydatków w 2017 roku,
uzupełniono plan wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych (36.357 zł),
zabezpieczono środki za zakup zmywarki do przedszkola w Tworkowie (5.000 zł),
zabezpieczono środki na realizację grantów związanych z przeprowadzeniem zajęć sportowych dla uczniów
(2.000 zł).

