ZARZĄDZENIE Nr 0050.165.2013
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2013 rok
zarządzam, co następuje:
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 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 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)
§1

1.

Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2013 r.:(zmniejszyć plan dochodów o 29.597,00 zł)

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

Plan finansowy Urzędu Gminy
010
01078
6330
750
75075
0960
756
75618
0490
900
90002
0490
90078
6330

Rolnictwo i łowiectwo

49 103,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

49 103,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

49 103,00

Administracja publiczna

1 300,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 300,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 300,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

450 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

450 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

450 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 530 000,00

Gospodarka odpadami

- 450 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- 450 000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 80 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- 80 000,00

Razem:

- 29 597,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2013 r.:(zmniejszyć plan wydatków o 29.597,00 zł)

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

Plan finansowy Urzędu Gminy
010
01078

Rolnictwo i łowiectwo

75 603,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75 603,00

6050
710
71004
4300
750
75075
4300
757
75702
8110
801
80104
4300

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

75 603,00

Działalność usługowa

- 15 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

- 15 000,00

Zakup usług pozostałych

- 15 000,00

Administracja publiczna

1 300,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 300,00

Zakup usług pozostałych

1 300,00

Obsługa długu publicznego

- 6 150,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

- 6 150,00

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 6 150,00

Oświata i wychowanie

13 650,00

Przedszkola

6 150,00

Zakup usług pozostałych

6 150,00

Dowożenie uczniów do szkół

7 500,00

Zakup usług pozostałych

7 500,00

Plan finansowy GZOKSiT
80113
4300
Plan finansowy Urzędu Gminy
851
85195

Ochrona zdrowia

0,00

Pozostała działalność

0,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych

- 5 000,00
5 000,00

Plan finansowy GZOKSiT
854
85412
4300

Edukacyjna opieka wychowawcza

- 7 500,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- 7 500,00

Zakup usług pozostałych

- 7 500,00

Plan finansowy Urzędu Gminy
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90078
6050
90095
4270

- 91 500,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 106 500,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 106 500,00

Pozostała działalność

15 000,00

Zakup usług remontowych

15 000,00

Razem:

- 29 597,00

§2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2013 rok przedstawia się następująco:

−
−

plan dochodów w kwocie 34.056.840,26 zł
plan wydatków w kwocie 35.846.364,26 zł
§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.165.2013
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 października 2013 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planach finansowych wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy ( URG
Nr 0007.XXXII.78.2013 z dn. 29-10-2013 r.):







wprowadzeniem darowizny na utrzymanie Gminnych Wieści (1.300 zł),
dokonaniem zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków związanych z odbudową rowów H-24 i Nr 64
w Tworkowie (z równoczesnym zmniejszeniem planowanej do otrzymania dotacji oraz wydatków o 30.897 zł do
rzeczywistych wartości po rozstrzygniętym przetargu),
dokonaniem zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (450.000 zł),
uzupełnieniem środków na dowożenie uczniów do szkół (7.500 zł),
zabezpieczeniem środków na opłatę pobytu dzieci z terenu Gminy Krzyżanowice w niepublicznym przedszkolu
w Raciborzu i Rydułtowach (6.150 zł),
uzupełnieniem wydatków w gospodarce komunalnej (15.000 zł).

