ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 16 kwietnia 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.: (zmniejszyć plan dochodów
o 2 085,00 zł)

Dział
750

Rozdział
75011

852
85216

85219

85295

Treść
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Pomoc społeczna
Zasiłki stałe
dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
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
Razem:

Kwota
4 180,00
4 180,00
4 180,00
- 6 265,00
- 6 451,00
- 6 451,00
- 314,00
- 314,00
500,00
500,00

- 2 085,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2012 r.: (zmniejszyć plan
wydatków
o 2 085,00 zł)

Dział

Rozdział

600
60017

750
75011

Treść

Kwota

Transport i łączność

0,00

Drogi wewnętrzne
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań)
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

0,00
- 17 000,00
17 000,00

Administracja publiczna

4 180,00

Urzędy wojewódzkie

4 180,00

- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowychwynagrodzenia i składki od nich naliczone)
Pomoc społeczna

852
85215

85216

85219

85295

Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowychświadczenia na rzecz osób fizycznych)
Zasiłki stałe
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowychświadczenia na rzecz osób fizycznych)
Ośrodki pomocy społecznej
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań)
Pozostała działalność
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowychświadczenia na rzecz osób fizycznych)
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań)
Razem:

4 180,00
- 6 265,00
- 1 785,00
- 1 785,00
- 6 451,00
- 6 451,00
- 314,00
- 314,00
2 285,00
500,00
1 785,00
- 2 085,00

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

− plan dochodów w kwocie 31.421.791,00 zł
− plan wydatków w kwocie 31.846.069,00 zł
§3
Dokonać zmian w tabeli 2a do Uchwały Nr 007.XII.65.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.12.2011 r.
„Zestawienie wydatków majątkowych w 2012 roku”’ zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§4
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.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.49.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 16 kwietnia 2012 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonano w oparciu o otrzymane informacje:
1.

Pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.11.2012 z dnia 29 marca 2012r.w sprawie zwiększenia
planu dotacji celowej na 2012r.

2. Pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.4.2012 z dnia 02 kwietnia 2012r.o w sprawie kwoty
dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej.

3. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr ZKV.3121.7.2012 z dnia 05 kwietnia
2012r. w sprawie z przekazania pierwszej transzy dotacji na 2012r.
4.

Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr SOIX.3113.8.1.2012 z dnia 12 kwietnia
2012 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

5.

Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr IFXII.3113.35.2.2012 z dnia 06 kwietnia
2012 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

6.

Wnioski jednostek organizacyjnych gminy.

7.

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

