ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 07 czerwca 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 2018 r. poz.
994 z późn.zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236, art. 257 i art. 222 ust. 4 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 wydatków w budżecie gminy na 2018 r.:
Dział

Rozdział

758
75818

801
80101

Treść
Różne rozliczenia

- 193 450,00

Rezerwy ogólne i celowe

- 193 450,00

- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań) - rezerwa ogólna - 964 zł, rezerwa na
udział w grantach i projektach - 149 036 zł, rezerwa oświatowa - 43 450 zł

- 193 450,00

Oświata i wychowanie

43 450,00

Szkoły podstawowe

43 450,00

- wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań)
921
92105

Kwota

2 500,00
40 950,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

150 000,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

150 000,00

- wydatki majątkowe ( inwestycje i zakupy inwestycyjne)

150 000,00

Razem:

0,00

§2

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



plan dochodów w kwocie 45.063.563,15 zł
plan wydatków w kwocie 57.728.084,14 zł

§3
Dokonać zmian w tabeli Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
„Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: I.Graca

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

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

2.

Dokonano zmniejszenia rezerwy:
- ogólnej o kwotę 964 zł (częściowe zabezpieczenie środków na realizację projektu „Zagospodarowanie
centrum miejscowości Bolesław”),
-

udział i prefinansowanie

w grantach i projektach o kwotę 149 036 zł (zabezpieczenie środków na

realizację projektu pn. ”Budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie
i częściowe zabezpieczenie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław) – realizowane
w ramach przedsięwzięć inicjatyw lokalnych – realizacja przez gminy zadań istotnych dla sołectw
województwa śląskiego w roku 2018,
-

oświatowej o kwotę 43 450 zł (wyposażenie klasy w SP Zabełków – 5 000 zł, dostosowanie

pomieszczenia na cele przedszkola w ZSP Owsiszcze – 32 000 zł, wyjazd uczniów do Ratki – 3 950 zł,
zapomoga zdrowotna dla nauczycielki emerytki w związku z chorobą – 2 500 zł)

