UCHWAŁA Nr 0007.XXI.55.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:
§1
1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2012 r. w globalnej kwocie 68.008,00 zł
z tego:
dział

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
- wydatki bieżące (dotacje)
dział
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wydatki
754

o kwotę

2.448,00

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

2.448,00
2.448,00
62.740,00
60.200,00
60.200,00

o kwotę
o kwotę

1.000,00
1.000,00

o kwotę
o kwotę

1.540,00
1.540,00

o kwotę
o kwotę
o kwotę

2.820,00
1.200,00
1.200,00

o kwotę
o kwotę

1.620,00
1.620,00

związane z realizacją ich statutowych zadań -1.700 zł,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.500 zł)

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
(wydatki jednostek budżetowych –
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000 zł)

rozdz. 80104 Przedszkola
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań)

dział
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań)

rozdz. 92195 Pozostała działalność
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2012 r. w globalnej kwocie 61.948,00 zł z tego:
dział
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
dział
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące (dotacje)

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

2.448,00
2.448,00
2.448,00
59.500,00
59.500,00
59.500,00

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2012 r. w globalnej kwocie 6.060,00 zł z tego:
dział
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
- dochody bieżące (dochody z wynajęcia Sali – ZSO

o kwotę
o kwotę
o kwotę

3.240,00
1.700,00
1.700,00

o kwotę
o kwotę

1.540,00
1.540,00

o kwotę
o kwotę
o kwotę

2.820,00
2.820,00
2.820,00

Krzyżanowice )

rozdz. 80104 Przedszkola
- dochody bieżące (wpłata wspólnoty mieszkaniowej za ściekiPrzedszkole Zabełków)

dział
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- dochody bieżące (sprzedaż biletów na ruiny zamku
w Tworkowie )

4. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:
 plan dochodów w kwocie – 31.810.093,13 zł
 plan wydatków w kwocie – 32.509.472,13 zł
§2
Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XII.65.2011
z dnia 29 grudnia 2011 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
W Uchwale Nr 0007.XIX.40.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:
§ 2 otrzymuje brzmienie :
„Zmienić Uchwałę Nr 0007.XII.65.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w ten
sposób, że § 3 i § 7 otrzymują następujące brzmienie:
§3
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości

699.379,00

są przychody budżetu gminy w wysokości
w tym:
a) nadwyżka z lat ubiegłych

699.379,00
699.379,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 1.114.435,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości
415.056,00zł.”
§7
Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia pożyczek, kredytów i poręczeń:
- do wysokości 400.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku
budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- do wysokości 839.334 zł z tytułu pożyczek i kredytów,
- do wysokości 165.300 zł z tytułu poręczeń.”
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
zmian dokonanych w budżecie gminy na 2012 rok
Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie poprzez zmiany w planie dochodów i zmiany
w planie wydatków, związane ze:
 zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji dla OSP Tworków i OSP Krzyżanowice do
zakupu sprzętu (aparaty powietrzne typu AUER), (2.448 zł)
 uzyskaniem ponadplanowych dochodów w ZSO Krzyżanowice (dochody z wynajmu sali
(1.700 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkole),
 zabezpieczeniem części brakujących środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli
w szkołach podstawowych (59.500 zł),
 uzyskaniem ponadplanowych dochodów w przedszkolu w Zabełkowie (wpłata wspólnoty
mieszkaniowej za ścieki (1.540 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w przedszkolu),
 zmniejszeniem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach (59.500 zł)
w związku z przesunięciem terminu realizacji projektów,
Ponadto zaktualizowano: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0007.XXI.55.2012
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 25 października 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Jednostki sektora
finansów publicznych
600

Treść

Kwota dotacji w zł
podmiotowej przedmiotowej celowej

Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki

Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do

86 000
86 000
2 963

przebudowy chodników na drogach powiatowych)*

750

Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
Powiat Raciborski (dotacja na utrzymanie punktu

2 963

paszportowego)

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75416 Straż Miejska

63 104

Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)
Ochrona zdrowia
85121 Lecznictwo ambulatoryjne
SPZLA Krzyżanowice (termomodernizacja Osrodka

851

63 104
100 000

100 000

Zdrowia w Tworkowie)*

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach
Jednostki nie należące
do sektora finansów
Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki
publicznych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
754

251 201
251 201
251 201

0

2 448

75412 Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Tworków i OSP Krzyżanowice (zakup aparatów
2 448
161 385

powietrznych typu AUER)

852

Pomoc Społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi
85228 opiekuńcze
środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy
społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
środki na otwarty konkurs na rehabilitację leczniczą,
terapię, opiekę i pielęgnację dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
dotacje realizację Gminnego Programu
Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki
z WFOŚiGW)

900

921

926

161 385

114 000

47 385
590 000
280 000

280 000

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dotacje do utylizacji azbestu
dotacje na realizację Gminnego Programu
Ograniczania Niskiej Emisji
dotacje dla GSW
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

310 000
50 000
100 000
160 000
10 000

10 000
220 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
środki na otwarty konkurs w dziedzinie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy

SUMA:
* zakwalifikowano do wydatków majątkowych

220 000

251 201

1 235 900

