ZARZĄDZENIE Nr 0151/15/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 05 marca 2009 roku
w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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. 165, art. 184 ust. 1 i art. 188 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
W układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy
nr 0151/2/09 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego z dnia 9 stycznia 2009 roku wprowadzić
następujące zmiany:
1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2009 rok (zwiększyć plan dochodów o 2.412.237,22 zł):

Dział
700

Rozdział

Paragraf

70005

Treść
Gospodarka mieszkaniowa

Kwota
1 359 900,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0970

801

1 359 900,00

Wpływy z różnych dochodów

1 359 900,00

Oświata i wychowanie
80101
6260

852

1 051 106,00

Szkoły podstawowe
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Pomoc społeczna
85212
2910

1 051 106,00
1 051 106,00

1 231,22

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Razem:

1 231,22
1 231,22

2 412 237,22

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2009 rok (zwiększyć plan wydatków o 2.086.651,22 zł):

Dział

Rozdział

Paragraf

010
01095
6050
754
75411
6620
75412
6060
801

Treść

Kwota

Rolnictwo i łowiectwo

383 208,00

Pozostała działalność

383 208,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

383 208,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

0,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

7 000,00

Dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

7 000,00

Ochotnicze straże pożarne

- 7 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 7 000,00

Oświata i wychowanie

1 702 212,00

80101
6050

Szkoły podstawowe

1 702 212,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 702 212,00

Pomoc społeczna

852
85212
2910

1 231,22

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości

Razem:

§2
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco :
plan dochodów w kwocie 29.366.200,22 zł
plan wydatków w kwocie 31.966.864,22 zł
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 231,22
1 231,22

2 086 651,22

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/15/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 05 marca 2009 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian
Do budżetu gminy wprowadzono:
− środki w wysokości 1.359.900,00 zł na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Raciborskiego jako
odszkodowanie za wywłaszczenie gruntów będących własnością Gminy Krzyżanowice
z
przeznaczeniem na realizację celu publicznego - budowę zbiornika przeciwpowodziowego
„RACIBÓRZ” na rzece Odrze,
− środki w wysokości 1.231,22 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
− planowaną dotację w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach”.
Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczegółowości do paragrafu, dokonane w budżecie
uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr XXIX/8/2009 z dnia 05 marca 2009 roku.

