ZARZĄDZENIE Nr 0151/83/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 27 sierpnia 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 287.147,00 zł):
Dział
600

Rozdział Paragraf
60016
0970
6330

750
75075
0960
754
75412
0970
756
75618
0490
75619
0460
758
75814
0920
801
80101
6260

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Wpływy z różnych rozliczeń
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

Kwota
- 469 575,00
- 469 575,00
1 425,00
- 471 000,00
734,00
734,00
734,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
122 000,00
6 000,00
6 000,00
116 000,00
116 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
- 87 846,00
- 87 846,00
- 87 846,00

852
85212
2910
854
85412
2440
921
92109
0690
92120
0490
0960
2460

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wpływy z różnych opłat
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizacje zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Razem:

175,00
175,00
175,00
12 410,00
12 410,00
12 410,00
33 955,00
3 000,00
3 000,00
30 955,00
370,00
1 650,00
28 935,00

- 287 147,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2009 rok (zmniejszyć plan wydatków o 267.805,00 zł):
Dział

Rozdział Paragraf

600

Transport i łączność
60014
2710
60016

Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
Drogi publiczne gminne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4270

Zakup usług remontowych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700
70005
6060
750
75075
4210
754

Treść

Kwota
- 263 133,00
- 10 000,00
- 10 000,00
- 253 133,00
1 425,00
- 33 558,00
- 221 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

35 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

35 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

35 000,00

Administracja publiczna

734,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

734,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

734,00
2 000,00

75406
3000
75412
4210
801

Straż Graniczna

1 000,00

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

1 000,00

Ochotnicze straże pożarne

1 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

Oświata i wychowanie

- 290 546,00

Szkoły podstawowe

- 290 546,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 290 546,00

2910

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Zakup usług pozostałych

80101
852
85212

854
85412
4300
900
90095
4300
921
4300
92120

4340

175,00
12 410,00
12 410,00
12 410,00
201 600,00

Zakup usług pozostałych

201 600,00

201 600,00
33 955,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

3 000,00

Zakup usług pozostałych

3 000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
4210

175,00

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105

175,00

30 955,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych
Razem:
§2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco :
plan dochodów w kwocie 29.528.237,72 zł
plan wydatków w kwocie 33.479.641,72 zł
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 020,00
28 935,00
- 267 805,00

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/83/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

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

−

−
−
−

realizacji zadania „Przebudowa ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabełkowie” na podstawie decyzji
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FB/I/3011/32/8/2009
realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Łąkowej
w Krzyżanowicach”- zmiana do wartości inwestycji po przetargu,
wprowadzenia ponadplanowych dochodów (z opłaty eksploatacyjnej, z opłat lokalnych, z odsetek na
rachunkach bankowych, ze sprzedaży działek) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji
majątkowych w rozdziale 60016 (ul. Graniczna) (250.000 zł) i w rozdziale 70005 (zakup działki,
na
„Urbanku”- 35.000,00 zł) oraz wsparcie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu (1.000) zł.
ponadplanowych dochodów (odszkodowanie za zniszczenie wiaty przystankowej, za złomowanie bram
garażowych, zwrot za energię i gaz w OSP, opłaty członkowskie zespołów „Uśmiech”
i
„Radość”, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opłaty ze wstępu na ruiny zamku z
przeznaczeniem na wydatki bieżące, a także darowizny na utrzymanie „Gminnych Wieści” i utrzymanie
parku zamkowego w Tworkowie
wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w
Katowicach na dofinansowanie do „zielonych szkół”
wprowadzenia dotacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na wykonanie
prac zabezpieczających i konserwatorskich części ruin zamku w Tworkowie
planowanej realizacji „Aktualizacji programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczegółowości do paragrafu, dokonane w budżecie
uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXIV/49/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

