ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 08 lutego 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy 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 dochodów w budżecie gminy na 2012 r.: (zwiększyć plan dochodów
o 3 800,00 zł)
Dział
852

Rozdział
85295

Treść
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

Kwota
3 800,00
3 800,00

Razem:

3 800,00

3 800,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2012 r.: (zwiększyć plan wydatków
o 3 800,00 zł)
Dział

Rozdział

600
60016

Treść

Kwota

Transport i łączność

0,00

Drogi publiczne gminne

0,00

- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)

4 980,00

- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych –
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
Pomoc społeczna

852
85295

Pozostała działalność
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowychświadczenia na rzecz osób fizycznych)

3 800,00
3 800,00
3 800,00

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

− plan dochodów w kwocie 31.198.581,00 zł
− plan wydatków w kwocie 31.622.859,00 zł

- 4 980,00

3 800,00

§3
W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 007.XII.65.2011 Rady
Gminy Krzyżanowice z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

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

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.20.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 08 lutego 2012 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

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

1. Pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.4.2012 z dnia 02 lutego 2012r.o w sprawie zwiększenia
planu dotacji celowej na 2012 rok
2.

Wnioski kierowników referatów o dokonanie zmian w planie wydatków dotyczące bieżącej działalności
Urzędu Gminy.

