ZARZĄDZENIE Nr 0151/51/09
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 (zwiększyć plan dochodów o 766.000,00 zł):

Dział Rozdział Paragraf
Treść
758
Różne rozliczenia
75814
Różne rozliczenia finansowe
0920
Pozostałe odsetki
926
Kultura fizyczna i sport
92601
Obiekty sportowe
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
6330
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)

Kwota
100 000,00
100 000,00
100 000,00
666 000,00
666 000,00

Razem:

766.000,00

333 000,00
333 000,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2009 rok (zwiększyć plan wydatków o 766.000,00 zł):
Dział

Rozdział

Paragraf

600
60016
6050
801
80104

Treść

Kwota

Transport i łączność

- 601 000,00

Drogi publiczne gminne

- 601 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 601 000,00

Oświata i wychowanie

0,00

Przedszkola

0,00

4270

Zakup usług remontowych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 10 000,00
10 000,00

926
92601
6050
92605
6050

Kultura fizyczna i sport

1 367 000,00

Obiekty sportowe

1 700 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 700 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 333 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 333 000,00
Razem:

§2
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco :
plan dochodów w kwocie 29.382.611,47 zł
plan wydatków w kwocie 32.814.673,47 zł
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

766 000,00

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/51/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 28 maja 2009 roku

UZASADNIENIE
W niniejszym zarządzeniu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących:
−

−

wprowadzenia planowanych dotacji na zadanie „Budowa kompleksu sportowego z programu „Moje
boisko-Orlik 2012” w Tworkowie na podstawie pisma Ministra Sportu i Turystyki DIS/66242/MŻ/09 z
dnia 13.05.2009 roku oraz Uchwały Nr III/37/15/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29
kwietnia 2009 roku przy równoczesnym zwiększeniu wkładu własnego.
zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku
przedszkola w Krzyżanowicach

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczegółowości do paragrafu, dokonane w budżecie
uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXII/32/2009 z dnia 28 maja 2009 roku.

