ZARZĄDZENIE Nr 0050.70.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie 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 2017 r. poz.
1875 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 (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 310 537,15 zł)
Dział

Rozdział

010
01095

854
85415

Treść

282 769,15

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, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza

282 769,15

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- dochody bieżące - F6dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Rodzina

855
85503

Karta Dużej Rodziny
- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

Razem:

2.

Kwota

Rolnictwo i łowiectwo

282 769,15
27 520,00
27 520,00
27 520,00
248,00
248,00
248,00
310 537,15

Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r.: (zwiększyć plan wydatków o 310 537,15 zł)
Dział

Rozdział

010
01095

854
85415

855
85503

Razem:

Treść

Kwota

Rolnictwo i łowiectwo

282 769,15

Pozostała działalność

282 769,15

- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań)

282 769,15

Edukacyjna opieka wychowawcza

27 520,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

27 520,00

- wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)

27 520,00

Rodzina

248,00

Karta Dużej Rodziny

248,00

- wydatki bieżące ( wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań)

248,00
310 537,15

§2

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



plan dochodów w kwocie 44.487.552,17 zł
plan wydatków w kwocie 57.152.073,16 zł

§3
W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulegnie zmianie Tabela Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice
Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: I.Graca

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

Wnioski kierowników referatów i dyrektorów jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planie
dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.

2.

Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.115.1.2018
z dnia 23-04-2018 r. ( akcyza) .

3.

Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.4.2018
z dnia 17-04-2018 r. ( pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych).

4.

Zmiana w planie dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2018
z dnia 18-04-2018 r. ( Karta Dużej Rodziny).

