ZARZĄDZENIE Nr 0151/10/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 11 lutego 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 budżecie gminy na 2009 rok przyjętym Uchwałą Nr XXVII/84/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia
29 grudnia 2008 rok wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2009r. (zwiększyć o 2.199,00 zł).

Dział

Rozdział

751
75109

Treść
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie

Kwota
2 199,00
2 199,00

- dochody bieżące (w tym dotacje celowe – 2.199,00)

2 199,00

Razem

2 199,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2009r. (zwiększyć o 2.199,00zł)
Dział

Rozdział

630
63003

Treść
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- wydatki bieżące

751
75109

854
85404

- wydatki bieżące
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń – 480,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wartość
0,00
0,00
- 500,00
500,00
2 199,00
2 199,00

0,00
3 500,00

- wydatki bieżące (w tym dotacje celowe 3.500,00 zł)
85415

3 500,00

Pomoc materialna dla uczniów

- 3 500,00

- wydatki bieżące

- 3 500,00
Razem

2 199,00

§2
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 dochodów na 2009 r. w budżecie gminy na 2009 r. (zwiększyć
o 2.199,00 zł)

Dział

Rozdział

Paragraf

751

75109

2010

Treść
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Razem:

Kwota
2 199,00

2 199,00

2 199,00

2 199,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2009 r. w budżecie gminy na 2009 r. (zwiększyć
o 2.199,00 zł)

Dział

Rozdział

Paragraf

630
63003
4210
4430

Treść
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
Zakup materiałów i wyposażenia

4110

Różne opłaty i składki
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

751

75109

Wartość
0,00
0,00
- 500,00
500,00
2 199,00

2 199,00

40,00
40,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

569,00

4410

Podróże służbowe krajowe
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

500,00

4740
854
85404
2310
85415
3260

150,00
0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Pomoc materialna dla uczniów

- 3 500,00

Inne formy pomocy dla uczniów

- 3 500,00
Razem:

§3
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco :
plan dochodów w kwocie 26.953.963,00 zł
plan wydatków w kwocie 29.880.213,00 zł
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 500,00
3 500,00

2 199,00

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/10/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 11 lutego 2009 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Zmiany planu wydatków dokonano w oparciu o otrzymane informacje:

1. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr DKT – 790 – 5/09 z dnia
05.02.2009r. w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania zlecone związane
z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Krzyżanowice w okręgu wyborczym nr 6.
2. Wniosek kierownika referatu Urzędu o dokonanie zmian w planie wydatków dotyczące
bieżącej działalności Urzędu.

