ZARZĄDZENIE Nr 0151/109/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 29 października 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 49.014,00 zł
Dział
801

Rozdział Paragraf
80101
2707

Treść
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Razem:

Kwota
49 014,00
49 014,00
49 014,00

49 014,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2009 rok (zwiększyć plan wydatków o 49.014,00 zł)
Dział

Rozdział

Paragraf

801

Treść

Kwota
49 014,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

80101

49 014,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

4307

Zakup usług pozostałych

4417

Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4707
4747

645,00
47 019,00

Razem:

670,00
180,00
500,00
49 014,00

§2
W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy na 2009 rok przedstawia się następująco::
plan dochodów w kwocie 28.814.652,72 zł
plan wydatków w kwocie 32.856.056,72 zł
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/109/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 29 października 2009 roku

UZASADNIENIE
W niniejszym zarządzeniu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących:
- wprowadzenia środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – narodowej Agencji Programu
„Uczenie się przez całe życie” COMENIUS – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w
Tworkowie.
Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczegółowości do paragrafu, dokonane w
budżecie uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXVI/73/2009 z dnia 29 października 2009 roku.

