ZARZĄDZENIE Nr 0050.154.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 września 2012 roku
w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 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. 211 ust. 1 i art. 236 art.
257 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.
zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Dokonać zmian w planach finansowych na 2012 rok:

1.

Dokonać zmian w planie dochodów na 2012 rok (zwiększyć plan dochodów o 4 450,00 zł)

Dział
Rozdział Paragraf
Treść
Plan finansowy Urzędu
600
Transport i łączność
60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
6330
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
801
Oświata i wychowanie
Plan finansowy Przedszkole Chałupki
80104
Przedszkola
0970
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka komunalna i ochrona
900
środowiska
Plan finansowy Urzędu
90078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
6330
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
2460
realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Razem:

Kwota
- 44 000,00
- 44 000,00
- 44 000,00
2 880,00
2 880,00
2 880,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
13 570,00
13 570,00
13 570,00

4 450,00

2.Dokonać zmian w planie wydatków na 2012 rok (zwiększyć plan wydatków o 4 450,00 zł)
Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

Plan finansowy Urzędu
600

Transport i łączność
60016
6050
60078

Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 117 189,00
- 72 689,00
- 72 689,00
- 44 500,00

4260

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy na finansowanie i dofinansowanie
zadań inwestycyjnych
Oświata i wychowanie

4 000,00

6050
700
70004

754
75404
6170
801
80101

Szkoły podstawowe

Plan finansowy ZSO Krzyżanowice
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050
budżetowych
80104
Przedszkola

- 44 500,00
9 000,00
9 000,00
3 000,00

22 600,00
22 600,00
22 600,00
53 968,00
50 000,00

50 000,00
3 968,00

Plan finansowy Urzędu
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
2310
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Plan finansowy Przedszkole Chałupki
4260

- 2 400,00

Zakup energii

2 880,00

Różne opłaty i składki
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

3 488,00

Plan finansowy Urzędu
4430
900

14 500,00

Plan finansowy Urzędu
90001

6010

90015
4300
6050
90019

2830

4300
90078

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki na zakup i objęcie akcji,
wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji
finansowych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
Zakup usług pozostałych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 50 000,00

- 50 000,00

0,00
3 850,00
- 3 850,00
0,00

60 000,00

- 60 000,00
44 500,00

6050
90095

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Pozostała działalność

44 500,00
20 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
Zakup usług remontowokonserwatorskich dotyczących obiektów
zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych

10 000,00

921
92120
4340

Razem:
§2
W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy na 2012 rok przedstawia się następująco::

 plan dochodów w kwocie – 31.803.657,13 zł
 plan wydatków w kwocie – 32.503.036,13 zł

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

21 571,00
21 571,00
21 571,00
4 450,00

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.154.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 września 2012 roku

UZASADNIENIE
zmian dokonanych w budżecie gminy na 2012 rok
Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie poprzez zmiany w planie dochodów i zmiany w
planie wydatków, związane ze:
 zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej (9.000 zł)
 uzyskaniem ponadplanowych dochodów w przedszkolu w Chałupkach ze złomowania pieca
i grzejników (2.880 zł)
 zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z naszej gminy do
niepublicznego przedszkola Raciborzu (3.488 zł),
 zabezpieczono środki na zwiększenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej (60.000 zł),
 zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące w gospodarce komunalnej (20.000 zł)
 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z możliwością wykorzystania
pozostałości środków otrzymanych na usuwanie skutków powodzi 2010 na realizację zadania
„Odbudowa rowów H1 i H 12 w Chałupkach”,
 zabezpieczeniem środków na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji
w Krzyżanowicach (22.600 zł),
 zabezpieczeniem środków na modernizację okapów kominowych wraz z obróbkami
blacharskimi na budynku ZSO Krzyżanowice (50.000 zł),
 wprowadzeniem planowanej do otrzymania dotacji od Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (13.570 zł) oraz zwiększono plan wydatków (21.571 zł) na
wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich części ruin zamku w Tworkowie.

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczegółowości do paragrafu, dokonane w
budżecie uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr 0007.XX.48.2012 z dnia 25 września 2012 roku.

