ZARZĄDZENIE Nr 0050.144.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2018 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz.994 z późn.zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§1

1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2018 r.:(zmniejszyć plan dochodów o 218 033,00 zł)
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Oświata i wychowanie
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
80153
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Plan finansowy SP Krzyżanowice
801

0970

Kwota
- 228 233,00
706,00

Wpływy z różnych dochodów

470,00

Wpływy z różnych dochodów

236,00

Plan finansowy SP Zabełków
0970
80195

Pozostała działalność

- 228 939,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

- 228 939,00

Plan finansowy Urzędu Gminy

2057

Plan finansowy OPS
855
85501

Rodzina

10 000,00

Świadczenie wychowawcze

10 000,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

2 000,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

8 000,00

Plan finansowy GZOKSiT
921
92109
0970
Razem:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

200,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

200,00

Wpływy z różnych dochodów

200,00
- 218 033,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r.:(zmniejszyć plan wydatków o 1 100 526,51zł)
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Kwota

Plan finansowy Urzędu Gminy
630

Turystyka

- 901 492,51

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 901 492,51

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 766 268,63

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 135 223,88

63003

750
75095
4300

Administracja publiczna

42 000,00

Pozostała działalność

42 000,00

Zakup usług pozostałych

42 000,00

Oświata i wychowanie

801

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

80153

- 268 634,00
706,00

Plan finansowy SP Krzyżanowice
4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

470,00

Zakup środków dydaktycznych i książek

236,00

Plan finansowy SP Zabełków
4240
Plan finansowy GZOKSiT
Pozostała działalność

- 269 340,00

4307

Zakup usług pozostałych

- 228 939,00

4309

Zakup usług pozostałych

- 40 401,00

80195

Plan finansowy Urzędu Gminy
855
85501

Rodzina

10 000,00

Świadczenie wychowawcze

10 000,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości

8 000,00

4580

Pozostałe odsetki

2 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900
90019

2830
90095
6050
921
92105

0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska

60 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych

60 000,00

Pozostała działalność

- 60 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 60 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17 600,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

200,00

Zakup usług pozostałych

200,00

Plan finansowy GZOKSiT
4300

Plan finansowy Urzędu Gminy
92116
2480

Biblioteki

17 400,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury

17 400,00

Razem:

- 1 100 526,51

§2
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:



plan dochodów w kwocie 45.357.783,54 zł
plan wydatków w kwocie 57.139.811,02 zł

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: I. Graca

UZASADNIENIE
dokonanych zmian
Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planach finansowych wprowadzonymi zmianami w budżecie
gminy (URG Nr 0007.XLIV.53.2018 z dnia 28-08-2018 r.):

1.

uzupełniono środki (17.400 zł) na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach,

2.

wprowadzono opłaty za zniszczone podręczniki szkolne z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników
(706 zł),

3.

uzupełniono środki na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Krzyżanowice” (42.000 zł),

4.

wprowadzono planowane dochody i wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych (10.000 zł)

5.

wprowadzono nagrodę dla Zespołu „Uśmiech” z przeznaczeniem na potrzeby Zespołu (200 zł),

6.

zabezpieczono środki na udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej (60.000 zł),

7.

zmniejszono plan dochodów (228.939 zł) i wydatków (269.340 zł) na przedsięwzięciu „Zaczynamy razem i
bez granic” w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia,

8.

zmniejszono plan wydatków na zadaniu „Szlak Górnej Odry- zielone ścieżki pogranicza” (901.492,51 zł) w
związku z planowanym przeniesieniem części zadania na 2019 rok.

