ZARZĄDZENIE Nr 0151/106/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie oraz 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 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 wydatków na 2009 r. w budżecie gminy na 2009 r.
Dział

Rozdział Paragraf

750
75023
4300
4700
4750
801
80195

Treść

Kwota

Administracja publiczna

0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Oświata i wychowanie

10 000,00

Pozostała działalność

- 4 000,00
- 6 000,00
0,00
0,00

4308

Zakup usług pozostałych

- 977,50

4309

Zakup usług pozostałych

- 172,50

4358

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4359

Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4378
4379
900
90095

127,50

Pozostała działalność

22,50
850,00
150,00
0,00
0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 10 000,00

4270

Zakup usług remontowych

- 1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 000,00
Razem:

0,00

§2
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco :
plan wydatków w kwocie 33.088.355,72 zł
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/106/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 27 października 2009 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Zmiany planu wydatków dokonano w oparciu o otrzymane informacje:
1. Wnioski kierowników referatu Urzędu o dokonanie zmian w planie wydatków dotyczące
bieżącej działalności Urzędu.

