ZARZĄDZENIE Nr 0050.47.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 marca 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 i art. 236 art.
257 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.
zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Dokonać zmian w planach finansowych na 2011 rok:

1.

Dokonać zmian w planie dochodów na 2012 rok (zwiększyć plan dochodów o 11 253,00 zł)

Dział
Rozdział Paragraf
Treść
Plan finansowy ZSO Chałupki
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
0970
Wpływy z różnych dochodów
Kultura i ochrona dziedzictwa
921
narodowego
Plan finansowy Urzędu
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
0960
postaci pieniężnej
Razem:

Kwota
890,00
890,00
890,00
10 363,00
10 363,00
10 363,00
11 253,00

2.Dokonać zmian w planie wydatków na 2012 rok (zwiększyć plan wydatków o 11 253,00 zł)
Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

Plan finansowy Urzędu
010
01095
6057
600
60016

6660

801

Rolnictwo i łowiectwo

21 000,00

Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Transport i łączność

21 000,00

Drogi publiczne gminne
Zwroty 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, dotyczące
wydatków majątkowych.
Oświata i wychowanie

31 000,00

21 000,00
31 000,00

31 000,00

890,00

Plan finansowy ZSO Chałupki
80101
4210
900

Szkoły podstawowe

890,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

890,00
- 52 000,00

Plan finansowy Urzędu
90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 68 000,00

6010

6050
90005
2830
921

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego oraz
na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji
finansowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

- 88 000,00

20 000,00
16 000,00
16 000,00
10 363,00

Plan finansowy GZOKSiT
92105
4300

Pozostałe zadania w zakresie kultury

10 363,00

Zakup usług pozostałych

10 363,00
Razem:

§2
W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy na 2012 rok przedstawia się następująco::
plan dochodów w kwocie 31.423.876,00 zł
plan wydatków w kwocie 31.848.154,00 zł
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

11 253,00

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.47.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 marca 2012 roku

UZASADNIENIE
zmian dokonanych w budżecie gminy na 2012 rok
Do budżetu gminy wprowadzono:
•
•
•
•
•
•

wprowadzono darowiznę rodziców na rzecz zespołu „Uśmiech” z przeznaczeniem na
organizację wyjazdu członków zespołu (10.363 zł),
wprowadzono odszkodowanie otrzymane z PZU w związku ze szkodą w ZSO w Chałupkach
(890 zł),
uzupełniono środki na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnej wiaty pełniącej funkcje
społeczno – kulturalne przy świetlicy wiejskiej w Owsiszczach” (21.000 zł),
uzupełniono środki na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie
Gminy Krzyżanowice” (16.000 zł),
zabezpieczono plan wydatków na ewentualny, częściowy zwrot środków z projektu
„Przebudowa drogi łączącej Gminę Hat i miejscowość Rudyszwałd w ramach poprawy
dostępności obszaru pogranicza po wejściu do strefy Schengen” (31.000 zł),
zabezpieczono środki na opracowanie aktualizacji koncepcji rozwiązania gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Krzyżanowice (20.000 zł)

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczegółowości do paragrafu, dokonane w
budżecie uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr 0007.XV.13.2012 z dnia 29 marca 2012 roku.

