ZARZĄDZENIE Nr 0050.84.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 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. 211 ust.1 , art. 236 art. 257 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).
zarządzam, co następuje:
§1

1. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2012 r.:
Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

Plan finansowy Urzędu
010
01095
6057
6059
758
75818
4810
854
85415

2910

4560

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Różne rozliczenia

0,00
4 000,00
- 4 000,00
- 2 594,00

Rezerwy ogólne i celowe

- 2 594,00

Rezerwy

- 2 594,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 594,00

Pomoc materialna dla uczniów
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości

2 594,00

Razem:

0,00

§2
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:
−
−

plan dochodów w kwocie 31.845.517,56 zł
plan wydatków w kwocie 33.001.538,56 zł

2 589,00

5,00

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.84.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 31 maja 2012 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonano w oparciu o otrzymane informacje:

1. Wnioski Kierowników referatów Urzędu Gminy.
2.

Wniosek Jednostki organizacyjnej gminy

