ZARZĄDZENIE Nr 0151/17/09
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 (zmniejszyć plan dochodów o 137.387,00 zł):

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

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

756
75621
0010

758

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 119,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych

- 119,00

Różne rozliczenia
75801
2920

- 119,00

- 137 268,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- 137 268,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

- 137 268,00

Razem:

- 137 387,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2009 rok (zmniejszyć plan wydatków o 137.387,00 zł):

Dział

Rozdział

Paragraf

750

Treść

Kwota

Administracja publiczna
75023

4 881,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 881,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 119,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

757

Obsługa długu publicznego
75702
8070

801

- 5 000,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego.

Oświata i wychowanie
80101

- 5 000,00
- 5 000,00

- 137 268,00

Szkoły podstawowe

- 137 268,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 116 655,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

- 17 755,00
- 2 858,00

Razem:

- 137 387,00

§2
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco :
plan dochodów w kwocie 29.242.625,22 zł
plan wydatków w kwocie 31.843.289,22 zł
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/17/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 05 marca 2009 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian
Zmian w budżecie gminy dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/1/2009
w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych.
Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z nabyciem samochodu VW-Bus T-4.
Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczegółowości do paragrafu, dokonane w budżecie
uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr XXIX/10/2009 z dnia 05 marca 2009 roku.

