ZARZĄDZENIE Nr 0050.64.2014
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 kwietnia 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 1 197,00 zł)

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

Plan finansowy Urzędu Gminy
750
75023
0970
801

Administracja publiczna

48 500,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

48 500,00

Wpływy z różnych dochodów

48 500,00

Oświata i wychowanie
80104

2700
80110

2707

- 47 303,00

Przedszkola

3 097,00

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

3 097,00

Gimnazja

- 50 400,00

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

- 50 400,00

Razem:

1 197,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2014 r.:(zwiększyć plan wydatków o 1 515 715,00 zł)

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

Plan finansowy Urzędu Gminy
600
60014

6300

60016
4300

Transport i łączność

556 000,00

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00

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

100 000,00

Drogi publiczne gminne

456 000,00

Zakup usług pozostałych

90 000,00

6050
630

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

366 000,00

Turystyka

38 000,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

38 000,00

Zakup usług pozostałych

38 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

48 500,00

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

18 500,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

18 500,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

21 000,00

4430

Różne opłaty i składki

63003
4300
700
70004
6050
70005

710
71004
4300
750
75023

9 000,00

Działalność usługowa

70 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

70 000,00

Zakup usług pozostałych

70 000,00

Administracja publiczna

- 1 500,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 41 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 60 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 10 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 20 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

14 000,00

Pozostała działalność

40 000,00

Zakup usług pozostałych

40 000,00

Oświata i wychowanie

59 097,00

Szkoły podstawowe

17 000,00

75095
4300
801
80101
Plan finansowy ZSO Bieńkowice
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

Plan finansowy SP Zabełków
6060
80104

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14 000,00

Przedszkola

42 097,00

Plan finansowy P. Tworków
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

2 197,00
900,00

Plan finansowy P. Bieńkowice
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00

Ochrona zdrowia

55 118,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

55 118,00

Plan finansowy P. Krzyżanowice
6060
Plan finansowy Urzędu Gminy
851
85154

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 118,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015
4300

630 500,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

80 000,00

Zakup usług pozostałych

80 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska

340 000,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

50 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych

240 000,00

Pozostała działalność

210 500,00

Zakup usług pozostałych

210 500,00

90019

90095
4300
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

60 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

40 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

Plan finansowy GZOKSiT
92109
6060
Plan finansowy Urzędu Gminy
92120
6050
Razem:

1 515 715,00

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

plan dochodów w kwocie 33.490.965,00 zł
plan wydatków w kwocie 38.952.772,00 zł
§3

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

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.64.2014
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planach finansowych wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy
( URG Nr 0007.XXXVI.5.2014 z dn. 06-02-2014.):





















zabezpieczeniem środków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu do przebudowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Krzyżanowice (100.000 zł),
zabezpieczeniem środków na: przebudowę chodnika przy ul. Polnej w Tworkowie (48.000 zł), zagospodarowa nie centrum Tworkowa wraz z przebudową chodnika (100.000 zł), przebudowę sięgacza
ul. Mickiewi cza w Krzyżanowicach - do szkoły (68.000 zł), przebudowę chodnika Zabełków – Rudyszwałd (35.000 zł), przebudowę ulicy Rymera w Zabełkowie - chodnik dla pieszych (85.000 zł), opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowej w Owsiszczach (30.000 zł) oraz uzupełniono środki na wydatki bieżące na drogach gminnych
(90.000 zł),
uzupełnieniem środków na wydatki bieżące w turystyce (38.000 zł),
uzupełnieniem środków na wykonanie projektu zagospodarowania budynku przy PKP w Krzyżanowicach
(18.500 zł), oraz na wydatki bieżące w gospodarce gruntami i nieruchomościami (30.000 zł),
zabezpieczeniem środków na zmianę studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(70.000 zł),
zmniejszeniem planowanych środków na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy (90.000 zł) w związku
z przeniesieniem pracowników do PWK Górna Odra Sp. z o.o. (90.000 zł), wprowadzeniem zwrotu
z podatku VAT za 2009 rok (48.500 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących
w Urzędzie Gminy (48.500 zł),
uzupełnieniem środków na wydatki w gospodarce komunalnej 210.500 zł (m.in. przejęcie części prac przez
PWK Górna Odra, uzupełnienie środków w związku z zakupem dodatkowych elementów namiotu festynowego),
zabezpieczeniem środków na realizację projektów oraz organizację imprez m.in. festiwalu rockowego dla młodzieży (40.000 zł),
zabezpieczeniem w rozchodach środków na udzielenie pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów
składanych przez organizacje pozarządowe z terenu gminy Krzyżanowice (40.000 zł).
zabezpieczeniem środków na zakup placu zabaw przy SP Zabełków, Filia Rudyszwałd (14.000 zł), zakup segmentu placu zabaw dla dzieci w Oddziale Zamiejscowym w Bolesławiu (3.000 zł) oraz przy świetlicy
w
Owsiszczach (20.000 zł),
zabezpieczeniem środków na zakup elementów placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżanowicach, Oddziału
Przedszkolnego w Roszkowie i w Nowej Wiosce (25.000 zł), oraz w Przedszkolu w Bieńkowicach (14.000 zł)
rozliczeniem „środków alkoholowych z roku 2013” na zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi – 55.118 zł (21.855 zł niewykorzystane wydatki w 2013 roku + ponadplanowe dochody 33.263 zł
w 2013 roku),
wprowadzeniem pozyskanych środków na organizację Festiwalu Piosenki Niemieckiej w przedszkolu
w Tworkowie (3.097 zł)
uzupełnieniem środków na oświetlenie dróg oraz m.in. na dobudowanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego (80.000 zł)
wyłączeniem z nadwyżki budżetowej środków z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozliczenie za 2013 rok – 301.911 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i
gospodarki wodnej (rozdział 90019 - 340.000 zł tj. wydatki bieżące 70.000 zł (udzielenie dotacji dla Gminnej
Spółki Wodnej 50.000 zł, operator Programu Ograniczania Niskiej Emisji 20.000 zł), oraz wydatki majątkowe
270.000 zł (dofinansowanie do wymiany pieców i solarów dla mieszkańców Gminy Krzyżanowice 240.000 zł
oraz
na
kontynuację
prac
związanych
z
umocnieniem
skarp
potoku
w Roszkowie 30.000 zł),
zabezpieczeniem środków na wykonanie chodnika na terenie parku przy Zamku w Chałupkach (40.000zł)
zmniejszeniem
planowanych
do
otrzymania
dochodów
na
realizację
projektu
„Comenius”
w ZSO Bieńkowice (wpływ nastąpił pod koniec 2013 roku).

