ZARZĄDZENIE Nr 0050.166.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 17 października 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 2018 r. poz. 994
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 15 809,00 zł)
Dział

Rozdział Paragraf

Treść

Kwota

Plan finansowy GZOKSiT
801
80195
0970

Oświata i wychowanie

15 809,00

Pozostała działalność

15 809,00

Wpływy z różnych dochodów

15 809,00

Razem:
2.

15 809,00

Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r.:( zwiększyć plan wydatków o 15 809,00 zł)
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Kwota

Plan finansowy GZOKSiT
750
75085
4210

Administracja publiczna

15 809,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

15 809,00

Zakup materiałów i wyposażenia

15 809,00

Plan finansowy Urzędu Gminy
900
90095
4300
921

18 000,00

Pozostała działalność

18 000,00

Zakup usług pozostałych

18 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

210 000,00

Pozostała działalność

210 000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

178 500,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

31 500,00

92195

926
92601
6050
Razem:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura fizyczna

- 228 000,00

Obiekty sportowe

- 228 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 228 000,00
15 809,00

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



plan dochodów w kwocie 44.698.498,02 zł
plan wydatków w kwocie 51.959.912,95 zł
§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: I. Graca

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planach finansowych wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy
(URG Nr 0007.XLVI.62.2018 z dnia 17-10-2018 r.):

1.

wprowadzono otrzymane środki na realizację kosztów pośrednich w związku z realizacją projektu „Wiedza,
umiejętności i kompetencje – cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno – terapeutycznych w gminie Krzyżanowice”
15.809 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych,

2.

uzupełniono środki w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac na zadaniu „Szylerzowice
i Krzyżanowice, miejsca odpoczynku i aktywności” (210.000 zł),

3.

zmniejszono plan wydatków (228.000 zł) na zadaniu „Budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowice
wraz z zapleczem – przygotowanie terenu, wyburzenie, dokumentacja,

4.

uzupełniono środki na bieżące potrzeby w gospodarce komunalnej (18.000 zł).

