ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 18 kwietnia 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 2017 r.
poz. 1875 z późn.zm. ) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236, 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.
Dział

Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r.:
Rozdział Paragraf

Treść

Kwota

Plan finansowy GZOKSiT
750
75085

Administracja publiczna

0,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 1 150,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 2 560,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
Oświata i wychowanie

801

Szkoły podstawowe

80101

3 710,00
0,00
56 277,20

Plan finansowy Urzędu Gminy

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

91,20

Plan finansowy SP Krzyżanowice
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

47 000,00
8 500,00
686,00

Plan finansowy Urzędu Gminy
80113
4300

Dowożenie uczniów do szkół

- 91,20

Zakup usług pozostałych

- 91,20

Plan finansowy SP Krzyżanowice
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- 56 186,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 47 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

80150

Razem:

- 8 500,00
- 686,00
0,00

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



plan dochodów w kwocie 43.866.701,46 zł
plan wydatków w kwocie 54.211.222,45 zł

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: I. Graca

UZASADNIENIE
dokonanych zmian
Zmiany planu wydatków dokonano w oparciu o otrzymane informacje:

1.

Wnioski kierowników referatów i dyrektorów jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planie wydatków
dotyczące bieżącej działalności.

