ZARZĄDZENIE Nr 0050.82A.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 maja 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 i 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 517 270,98 zł)

Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Kwota

Plan finansowy Urzędu Gminy
600
60017
6630

Transport i łączność

247 500,00

Drogi wewnętrzne

247 500,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

247 500,00

Wymiar sprawiedliwości
Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i
prokuratury

755
75501
2440

756

75616
0640
75618
0570
0690
801
80101
2701
852
85295
2030

111 474,00
111 474,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

111 474,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

4 987,20

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od
osób fizycznych

1 805,00
1 805,00
3 182,20
1 182,20

Wpływy z różnych opłat

2 000,00

Oświata i wychowanie

1 827,00

Szkoły podstawowe

1 827,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł

1 827,00

Pomoc społeczna

146 936,78

Pozostała działalność

146 936,78

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

146 936,78

921
92105
2707

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 546,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

4 546,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł

4 546,00

Razem:
2.
Dział

517 270,98

Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r.: (zwiększyć plan wydatków o 517 270,98 zł)
Rozdział Paragraf

Treść

Kwota

Plan finansowy Urzędu Gminy
Transport i łączność

600
60016
6050
60017
6050
60078
6050

247 500,00

Drogi publiczne gminne

- 410 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 410 000,00

Drogi wewnętrzne

607 500,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

607 500,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

50 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

Plan finansowy GZOKSiT
750
75085
4300

Administracja publiczna

8 610,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

8 610,00

Zakup usług pozostałych

8 610,00

Plan finansowy Urzędu Gminy
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

95 100,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 22 500,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- 22 500,00

Ochotnicze straże pożarne

117 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

112 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 8 500,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1 500,00

75411
6170
75412

852
85295

Pomoc społeczna

174 670,98

Pozostała działalność

174 670,98

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

33 545,00
133 176,02
7 949,96

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 37 000,00

Pozostała działalność

- 37 000,00

4270

Zakup usług remontowych

- 15 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 22 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 14 234,48

900
90095

921
Plan finansowy GZOKSiT

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 8 610,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 5 520,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4260

Zakup energii

92109

- 900,00
- 2 190,00

Plan finansowy Urzędu Gminy
92120
4300
926
92605
6050

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- 5 624,48

Zakup usług pozostałych

- 5 624,48

Kultura fizyczna

42 624,48

Zadania w zakresie kultury fizycznej

42 624,48

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

42 624,48

Razem:

517 270,98

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



plan dochodów w kwocie
plan wydatków w kwocie

45.061.243,15 zł
57.725.764,14 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 planie finansowym wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy
( URG Nr 0007.XLII.40.2018 z dnia29-05-2018 r.)














wprowadzono pozyskane dofinansowanie (247.500 zł) do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w sołectwie Rudyszwałd i Roszków oraz uzupełniono środki na realizację zadania (360.000 zł),
uzupełniono środki na realizację zadania – roboty dodatkowe „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”
(50.000 zł),
zmniejszono plan wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach oraz Powstańców Sl.
w Zabełkowie” (410.000 zł),
wprowadzono pozyskane środki na realizację zadania Klub Senior +(146.936,78 zł) oraz uzupełniono wkład
własny (27.734,20 zł),
wprowadzono planowane dofinansowanie do realizacji projektu „Współpraca – rywalizacja - integracja – spotkanie
muzyczne mieszkańców gminy, prezentacja nowego repertuaru i odtwarzanie starych utworów (4.546 zł),
wprowadzono środki z Funduszu Sprawiedliwości (111.474 zł) oraz zabezpieczono środki na wkład własny
(6.126 zł),
zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zmian w zakresie przepisów RODO dla jednostki GZOKSIT poprzez
zmniejszenie wydatków w rozdziale 92109 (8.610 zł),
zmniejszono plan wydatków na zadaniu „Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków
komendy” (22.500 zł),
w ramach projektu „Ready to help” przeniesiono 10.000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
wprowadzono ponadplanowe dochody (opłata za ślub poza USC 2.000 zł, kara za nieuiszczenie w terminie
zapłaty koncesji na sprzedaż alkoholu 1.182,20 zł, ponadplanowe dochody w związku z realizacją projektu
Erasmus+ 1.827 zł, oraz zwrot kosztów upomnień 1.805 zł),
dokonano zmian w zakresie funduszu sołeckiego sołectwa Krzyżanowice: rezygnacja z zadania
„Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach (rozdz. 90095 22.000 zł), zmniejszenie planu na zadaniu „Renowacja przydrożnej kapliczki znajdującej się przy ul. Głównej
(rozdz. 92120 - 5.624,48 zł) i dopisano do nazwy zadania wyrażenie „dokumentacja” oraz wprowadzono
przedsięwzięcie „Zakup kontenera z sanitariatami i zainstalowanie go przy budynku szatni klubu sportowego
w Krzyżanowicach (rozdz. 92605 - 42.624,48 zł)

