ZARZĄDZENIE Nr 0151/21/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 13 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok oraz
zmian w zarządzeniu nr 0151/15/2009 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 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 dochodów budżetu gminy na 2009r. (zwiększyć o 22.969,00 zł).
Dział

Rozdział

854
85415

Treść

Kwota

Edukacyjna opieka wychowawcza

22 969,00

Pomoc materialna dla uczniów

22 969,00

- dochody bieżące, w tym dotacje celowe -22.969,00

22 969,00

Razem

22 969,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2009r.(zwiększyć o 22.969,00zł)
Dział

Rozdział

751

75109

754
75414

Treść
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń – 230,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna
- wydatki bieżące – 20 300,00 zł

Kwota
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- wydatki majątkowe – 35 100,00 zł
852

Pomoc społeczna

0,00

85212

85215
854
85415
921
92105

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

817,00

- wydatki bieżące, w tym dotacje celowe - 817,00 zł

817,00

Dodatki mieszkaniowe

- 817,00

- wydatki bieżące

- 817,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów

22 969,00

wydatki bieżące

22 969,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń – 2 358,00 zł
Razem

22 969,00
0,00
0,00
0,00
22 969,00

§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 dochodów na 2009 r. w budżecie gminy na 2009 r. (zwiększyć
o 22.969,00 zł)

Dział

Rozdział

Paragraf

854
85415
2030

Treść

Kwota

Edukacyjna opieka wychowawcza

22 969,00

Pomoc materialna dla uczniów

22 969,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związkom gmin)
Razem:

22 969,00
22 969,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2009 r. w budżecie gminy na 2009 r. (zwiększyć
o 22.969,00 zł)
Dział

Rozdział

Paragraf

3030

Treść
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

751

75109

Kwota
0,00

0,00

1 470,00
- 8,00
- 35,00
- 187,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 360,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 569,00

4410

Podróże służbowe krajowe
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna

- 380,00

4740
4750
754
75414

- 112,00
181,00
0,00
0,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 18 300,00

4308

Zakup usług pozostałych

15 555,00

4309

Zakup usług pozostałych

2 745,00

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

- 2 000,00

4388

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

1 700,00

4389

Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

300,00

6060
6068
6069
852
85212

2910
85215
3110
854
85415
3260
921
92105

- 35 100,00
29 835,00
5 265,00
0,00

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości
Dodatki mieszkaniowe

- 817,00

Świadczenia społeczne

- 817,00

817,00

817,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów

22 969,00

Inne formy pomocy dla uczniów
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury

22 969,00

4172

Wynagrodzenia bezosobowe

4302

Zakup usług pozostałych

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco :

§4

0,00
- 2 358,00

§3

plan wydatków w kwocie 31.866.258,22 zł

0,00

2 358,00

Razem:

plan dochodów w kwocie 29.265.594,22 zł

22 969,00

22 969,00

Dokonać zmian w zarządzeniu Nr 0151/15/09 Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 05 marca 2009 roku w spawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok
w ten sposób, że:
1. w § 1 pkt 2 dział 754 rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zamiast
§ 6620 winien być § 6300 o treści „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych”
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/21/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 13 marca 2009 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Zmiany planu wydatków dokonano w oparciu o otrzymane informacje:
1. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FB/I/3011/25/4/09 z dnia
04.03.2009r. w sprawie ustalenie planu dotacji na 2009 rok. na kwotę 22.969,00 zł. powyższe
środki, pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Pismo Dyrektora GZOKSiT Nr GZO-3015/03/09 z dnia 27.02.2009r w sprawie korekty planów
finansowych na rok 2009
3. Wnioski kierowników poszczególnych referatów Urzędu o dokonanie zmian w planie
wydatków dotyczące bieżącej działalności Urzędu.

