ZARZĄDZENIE Nr 0050.152.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 17 września 2018 roku
w sprawie zmian w planach finansowych 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 i 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 66 544,00 zł)
Dział

Rozdział Paragraf

Treść

Kwota

Plan finansowy Urzędu Gminy
600
60078
2030
855

Transport i łączność

66 544,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

66 544,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

66 544,00

Rodzina
85501

2060

85504
2010

0,00

Świadczenie wychowawcze

- 93 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),
związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

- 93 000,00

Wspieranie rodziny

93 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami

93 000,00

Razem:

66 544,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r.:(zwiększyć plan wydatków o 66 544,00zł)
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Kwota

Plan finansowy Urzędu Gminy
600
60078
4270
752
75212
4210

Transport i łączność

66 544,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

66 544,00

Zakup usług remontowych

66 544,00

Obrona narodowa

0,00

Pozostałe wydatki obronne

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

150,00

4300
801

80152

Zakup usług pozostałych

- 150,00

Oświata i wychowanie

0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,
branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

0,00

Plan finansowy SP Krzyżanowice
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

80153

600,00
- 600,00
0,00

Plan finansowy SP Chałupki
4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

- 1 219,89

Zakup środków dydaktycznych i książek

1 219,89

Plan finansowy SP Zabełków
4240
Plan finansowy Urzędu Gminy
852
85295

Pomoc społeczna

0,00

Pozostała działalność

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

9 093,96
- 9 093,96

Plan finansowy OPS
855

Rodzina

0,00

Świadczenie wychowawcze

- 93 000,00

3110

Świadczenia społeczne

- 92 400,00

4270

Zakup usług remontowych

- 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 100,00

85501

85504

Wspieranie rodziny

93 000,00

3110

Świadczenia społeczne

90 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

346,00
49,00
2 005,00
600,00

Plan finansowy GZOKSiT
921
92109

Razem:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 4 880,00
4 880,00
66 544,00

§2
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:



plan dochodów w kwocie 45.424.327,54 zł
plan wydatków w kwocie 57.206.355,02 zł

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4
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.

