ZARZĄDZENIE Nr 0151/101/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 08 października 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok oraz
zmian w Zarządzeniu Nr 0151/96/2009 z dnia 25 września 2009r. 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 budżecie gminy na 2009 rok przyjętym Uchwałą Nr XXVII/84/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia
29 grudnia 2008 rok wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2009r.

754
75412

758
75818

801
80101

80104

900
90005

90095
921

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

0,00

Ochotnicze straże pożarne

0,00

- wydatki bieżące
- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie i
pochodne od wynagrodzeń – 470,00 zł

- 1 300,00

Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
- wydatki bieżące - rezerwa celowa na
pokrycie wkładu własnego oraz na
prefinansowanie grantów i projektów
(w tym także składanych przez jednostki
organizacyjne gminy), a także
opracowanie projektów, studium
wykonalności i innych dokumentów
związanych z udziałem w projektach,
przedsięwzięciach i konkursach
Oświata i wychowanie

- 4 045,00

Szkoły podstawowe
- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie i
pochodne od wynagrodzeń – 2 000,00 zł
- wydatki bieżące
Przedszkola
- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie i
pochodne od wynagrodzeń – 2 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu
- wydatki bieżące

1 300,00

- 4 045,00

- 4 045,00

4 045,00
2 045,00
- 2 000,00
4 045,00
2 000,00
2 000,00
0,00
201 600,00
201 600,00

Pozostała działalność

- 201 600,00

- wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa

- 201 600,00
0,00

92105

92109

narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie i
pochodne od wynagrodzeń – 190,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie i
pochodne od wynagrodzeń – 600,00 zł
Razem:

- 600,00
- 600,00
600,00
600,00
0,00

§2
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 wydatków na 2009 r. w budżecie gminy na 2009 r.
Dział

Rozdział Paragraf

630

Treść

4210

Turystyka
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

4260

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Zakup energii

63003

750
75023

4270

Kwota
0,00
0,00
- 2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
- 3 000,00

4170

Zakup usług remontowych
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Wynagrodzenia bezosobowe

4300

Zakup usług pozostałych

830,00

Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe

- 4 045,00

Rezerwy

- 4 045,00

754
75412
3030

758
75818
4810
801

3 000,00
0,00
0,00
- 1 300,00
470,00

- 4 045,00
4 045,00

4218

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Zakup materiałów i wyposażenia

4308

Zakup usług pozostałych

2 938,00

4309

Zakup usług pozostałych

607,00

4010

Przedszkola
Wynagrodzenia osobowe

2 000,00
2 000,00

80101
4010

80104

2 045,00
- 2 000,00
500,00

900
90005
4300
90095
4300
921
92105
4170
4300
92109
4170

pracowników
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu
Zakup usług pozostałych

0,00
201 600,00
201 600,00

Pozostała działalność

- 201 600,00

Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostałe zadania w zakresie
kultury
Wynagrodzenia bezosobowe

- 201 600,00

Zakup usług pozostałych
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
Wynagrodzenia bezosobowe
Razem:

0,00
- 600,00
- 190,00
- 410,00
600,00
600,00
0,00

§3
Dokonać zmian w Zarządzeniu Nr 0151/96/09 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009
rok w ten sposób że:
w § 1 w punkcie 1 w rozdziale 75818 w treści po słowach „wydatki bieżące” skreśla się wyrażenie
„(obsługa długu publicznego)”.
§4
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco :
plan wydatków w kwocie 33.089.938,92 zł
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/101/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 08 października 2009 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Zmiany planu wydatków dokonano w oparciu o otrzymane informacje:
1. Pisma Dyrektora GZOKSiT Nr GZO-3015/25/2009 z dnia 01.10.2009r., Nr GZO-3015/29/2009
z dnia 08.10.2009r., Nr GZO-3015/31/2009 z dnia 08.10.2009 w sprawie zmian w planach
finansowych w 2009 roku oraz Nr GZO-3015/30/2009 z dnia 08.10.2009 w sprawie
zwiększenia planów finansowych w 2009 roku.
2. Wnioski kierowników referatu Urzędu o dokonanie zmian w planie wydatków dotyczące
bieżącej działalności Urzędu.

