ZARZĄDZENIE Nr 0151/63/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 25 czerwca 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 33.887,00 zł):

Dział
600

Rozdział

Paragraf

60016
0970
852
85295
0978
900
90008
2440

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Razem:

Kwota
5 491,00
5 491,00
5 491,00
11 296,00
11 296,00
11 296,00
17 100,00
17 100,00
17 100,00
33 887,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2009 rok (zwiększyć plan wydatków o 533.887,00 zł):

Dział

Rozdział

Paragraf

600

Treść
Transport i łączność

60014
2710

6300
60016
6050

Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kwota
655 399,00
0,00
- 100 000,00

100 000,00
655 399,00
655 399,00

700
70004
6050
70005
6060
801

Gospodarka mieszkaniowa

13 887,00

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

23 887,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23 887,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 10 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 10 000,00

Oświata i wychowanie

- 155 399,00

Szkoły podstawowe

- 155 399,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 155 399,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20 000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20 000,00

4270

Zakup usług remontowych

19 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

80101
6050
921
92120

1 000,00
Razem:

§2
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco :
plan dochodów w kwocie 29.632.389,72 zł
plan wydatków w kwocie 33.564.451,72 zł
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

533 887,00

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/63/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 25 czerwca 2009 roku

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

− wprowadzenia ponadplanowych dochodów (odszkodowanie za zniszczenie wiaty przystankowej,
−

dotację z WFOŚiGW na koszenie meandrów, oraz refundację wydatków dotyczących projektu pn.:
„Twoja szansa” Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzyżanowice),
zabezpieczenia wkładu własnego na realizację robót zabezpieczających ruiny zamku w Tworkowie w
ramach współfinansowania ze środków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, wydatków za
zakup działki pod budowę domu dla osób starszych i niepełnosprawnych, jak również zaplanowano
całość środków na realizację zadania „Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (Cz) – Bolesław
(Pl) w ramach dostępności obszaru pogranicza”.

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczegółowości do paragrafu, dokonane w budżecie
uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXIII/38/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku.

