ZARZĄDZENIE Nr 0050.32.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 lutego 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 , 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.( zwiększyć plan dochodów o 65 271,00 zł)
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Kwota

Plan finansowy Urzędu Gminy
900
90095
0780

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

65 271,00

Pozostała działalność

65 271,00

Wpływy ze zbycia praw majątkowych

65 271,00

Razem:

65 271,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r.( zwiększyć plan wydatków o 65 271,00 zł)
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Kwota

Plan finansowy Urzędu Gminy
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

63 271,00

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- 9 603,60

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

- 5 819,44

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

- 1 026,96

4307

Zakup usług pozostałych

- 2 044,42

4309

Zakup usług pozostałych

- 360,78

4387

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

- 299,20

4389

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

- 52,80

900
90008

Pozostała działalność

90095

926
92605

72 874,60

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4270

Zakup usług remontowych

57 874,60

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

5 000,00

Kultura fizyczna

2 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 000,00

2360

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

Razem:

65 271,00

§2
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:



plan dochodów w kwocie 42.610.458,55 zł
plan wydatków w kwocie 52.954.979,54 zł

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: I. Graca

2 000,00

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planach finansowych wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy
(URG Nr 0007.XXXVIII.16.2018 z dnia 27-02-2018 r.):



zmniejszono plan wydatków (9.603,60 zł) na projekcie „Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin
na Hluczyńsku i w polskich gminach” z równoczesnym przesunięciem części wydatków na 2019 rok,



wprowadzono planowane do otrzymania dochody z wynagrodzenia za przekazanie do korzystania z prawa
do dysponowania przedsięwzięciami efektywności energetycznej (65.270,96 zł),



zabezpieczono środki na realizację grantów związanych z przeprowadzeniem zajęć sportowych - nauka
pływania dla drużyn młodzieżowych LKS Tworków (2.000 zł).



uzupełniono środki na wydatki bieżące w gospodarce komunalnej (72.874,60 zł).

