ZARZĄDZENIE Nr 0050.163.2014
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 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 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:
§1
1.

Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2014 r.:(zwiększyć plan dochodów o 80 124,12 zł)
Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

Plan finansowy Urzędu Gminy
600

Transport i łączność

43 665,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwe6330
stycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Plan finansowy ZSO Krzyżanowice
801
80101
0750
0970

43 665,00
43 665,00

Oświata i wychowanie

5 310,00

Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

5 310,00

Wpływy z różnych dochodów

4 640,00
670,00

Plan finansowy Urzędu Gminy
900
90002
2460
921
92120
2460

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13 000,00

Gospodarka odpadami

13 000,00

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

13 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18 149,12

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

18 149,12

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

18 149,12

Razem:

80 124,12

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2014 r.:(zwiększyć plan wydatków o 80 124,12 zł)
Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

Plan finansowy Urzędu Gminy
600
60014
6300
60016
6050
60078

Transport i łączność

29 365,00

Drogi publiczne powiatowe

14 673,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

14 673,00

Drogi publiczne gminne

- 28 973,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 28 973,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

43 665,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

43 665,00

Plan finansowy ZSO Krzyżanowice
801
80101
4240

Oświata i wychowanie

5 310,00

Szkoły podstawowe

5 310,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 310,00

Plan finansowy Urzędu Gminy
900
90002
4210
90095
6050
921
92116
2480
92120
4340

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 5 500,00

Gospodarka odpadami

13 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

13 000,00

Pozostała działalność

- 18 500,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 18 500,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50 949,12

Biblioteki

32 800,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

32 800,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

18 149,12

Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów
zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

18 149,12

Razem:

80 124,12

§2
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2014 rok przedstawia się następująco:

−
−

plan dochodów w kwocie 32.794.447,23 zł
plan wydatków w kwocie 37.603.625,23 zł
§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planach finansowych wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy
( URG Nr 00007.XLIV.53.2014 z dn.30-10-2014 r):










zabezpieczenie środków na zwiększenie dotacji do Powiatu Raciborskiego (14.673 zł) na roboty dodatkowe
przy przebudowie ul. Raciborskiej w Bieńkowicach,
wprowadzenie ponadplanowych dochodów (z wynajmu pomieszczeń w ZSO Krzyżanowice
i złomowania - 5.310 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
wprowadzenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach (13.000 zł) z przeznaczeniem na realizację kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy,
zabezpieczenie środków na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury na realizację projektu z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich pn. „Doposażenie młodzieżowej Orkiestry Dętej w stroje galowe”
(32.800 zł),
wprowadzenie środków na podstawie promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przeprowadzonej procedury przetargowej „Wykonanie dokumentacji geologiczno
–
inżynierskiej
w
ramach
zadania
„Stabilizacja
i
zabezpieczenie
osuwiska
w centrum Krzyżanowic” (43.665 zł)
wprowadzono środki od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace zabezpieczające
i konserwatorskie części ruin zamku w Tworkowie (18.149,12 zł).

