ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2014
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 06 lutego 2014 roku
w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 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 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:
§1

1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2014 r.:(zwiększyć plan dochodów o 14 800,00 zł)

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

Plan finansowy GZOKSiT
921
92109
0960

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14 800,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

14 800,00

Razem:

14 800,00
14 800,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2014 r.:(zwiększyć plan wydatków o 14 800,00 zł)

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

Plan finansowy UG
600
60014

6300

630
63003
6057

Transport i łączność

50 000,00

Drogi publiczne powiatowe

50 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 000,00

Turystyka

- 50 000,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 50 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 50 000,00

Plan finansowy ZSP Owsiszcze
801
80101
6050

Oświata i wychowanie

57 000,00

Szkoły podstawowe

57 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

57 000,00

Plan finansowy UG
900
90019
4300
Plan finansowy GZOKSiT

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 57 000,00

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

- 57 000,00

Zakup usług pozostałych

- 57 000,00

921
92105

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14 800,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

14 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 800,00

Razem:

14 800,00
§2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2014 rok przedstawia się następująco:

−
−

plan dochodów w kwocie 32.792.413,00 zł
plan wydatków w kwocie 36.739.702,00 zł
§3

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

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.21.2014
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 06 lutego 2014 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planach finansowych wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy
( URG Nr 0007.XXXVI.5.2014 z dn. 06-02-2014.):
•
•
•

darowizny na rzecz Zespołu Uśmiech z przeznaczeniem na wyjazd do Łodygowic na zimowy obóz taneczny
(14.800 zł),
uzupełniono środki na udzielenie Powiatowi Raciborskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
przebudowę chodników przy drogach powiatowych (50.000 zł),
zabezpieczono środki na wymianę źródła ciepła na piec ekologiczny w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Owsiszczach (57.000 zł).

