ZARZĄDZENIE Nr 0151/50/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie zmian w 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 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 rok (zmniejszyć plan dochodów o 2.463.411,00 zł):

Dział
600

Rozdział Paragraf
60013
2330

6630
758
75814
0970
801
80101
6260

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Wpływy z różnych dochodów
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Razem:

Kwota
- 1 846 500,00
- 1 846 500,00
- 1 350 000,00

- 496 500,00
19 886,00
19 886,00
19 886,00
- 636 797,00
- 636 797,00
- 636 797,00
- 2 463 411,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2009 rok (zmniejszyć plan wydatków o 2 .182.013,00 zł):
Dział

Rozdział

Paragraf

600

Treść

Kwota

Transport i łączność

- 1 982 013,00

Drogi publiczne wojewódzkie

- 1 846 500,00

4270

Zakup usług remontowych

- 1 350 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 496 500,00

Drogi publiczne gminne

- 135 513,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 135 513,00

60013

60016
6050

801
80101
6050
851
85121
6050
6220

Oświata i wychowanie

- 200 000,00

Szkoły podstawowe

- 200 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 200 000,00

Ochrona zdrowia

0,00

Lecznictwo ambulatoryjne

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
Razem:

§2
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco :
plan dochodów w kwocie 28.616.611,47 zł
plan wydatków w kwocie 32.048.673,47 zł
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 25 000,00
25 000,00
- 2 182 013,00

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/50/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 28 maja 2009 roku

UZASADNIENIE
W niniejszym zarządzeniu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących:
− zadania w zakresie inwestycji i remontu na DW 936 w Krzyżanowicach, w związku z podziałem zadania
na etapy
− zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
przy ul. Łąkowej
w Krzyżanowicach” na podstawie informacji z WFOŚiGW o możliwości uzyskania dofinansowania do
realizacji zadania.
Zaplanowano również udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach na opracowanie dokumentacji na termomodernizację Ośrodków
Zdrowia w Tworkowie i w Krzyżanowicach, oraz zwiększono przychody w związku z planowanym
zaciągnięciem pożyczki na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących przy ul. Łąkowej w Krzyżanowicach.

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczegółowości do paragrafu, dokonane w budżecie
uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXII/30/2009 z dnia 28 maja 2009 roku.

