ZARZĄDZENIE Nr 0151/52/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok oraz
zmian w Zarządzeniu Nr 0151/45/2008 z dnia 13 maja 2009r w sprawie zmian w budżecie oraz
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 budżecie gminy na 2009 rok przyjętym Uchwałą Nr XXVII/84/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia
29 grudnia 2008 rok wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonać zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2009r. (zwiększyć o 208.961,25 zł),
Dział Rozdział
010
Rolnictwo i łowiectwo
01095

852
85295

Treść

Kwota
202 107,25

Pozostała działalność

202 107,25

- dochody bieżące, w tym dotacje celowe – 202 107,25 zł

202 107,25

Pomoc społeczna

6 854,00

Pozostała działalność

6 854,00

- dochody bieżące, w tym dotacje celowe – 6 854,00 zł

6 854,00

Razem:

208 961,25

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2009r. (zwiększyć o 208.961,25 zł)
Dział

Rozdział

010
01095
710
71004

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

202 107,25

Pozostała działalność

202 107,25

- wydatki bieżące

202 107,25

Działalność usługowa

0 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

0 000,00

- wydatki bieżące
- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń – 7.000,00 zł
Różne rozliczenia

758
75818

Kwota

Rezerwy ogólne i celowe
- wydatki bieżące (rezerwa celowa na pokrycie wkładu
własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym
także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a

- 7 000,00
7 000,00
- 12 517,00
- 12 517,00
- 12 517,00

85295

900
90095

921
92105

także opracowanie projektów, studium wykonalności i
innych dokumentów związanych z udziałem w projektach,
przedsięwzięciach i konkursach).
Pozostała działalność
- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń – 99,00 zł
- wydatki bieżące

6 854,00
6 953,00
- 99,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

Pozostała działalność
- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń – 476,00 zł
- wydatki bieżące

0,00
476,00
- 476,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12 517,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

12 517,00

- wydatki bieżące

12 517,00
Razem:

208 961,25

§2
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 w budżecie gminy na 2009r. (zwiększyć o 208.961,25 zł),
Dział Rozdział Paragraf
Treść
010
Rolnictwo i łowiectwo
01095

Kwota
202 107,25

Pozostała działalność
2010

852
85295
2030

202 107,25

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Pomoc społeczna

202 107,25
6 854,00

Pozostała działalność

6 854,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

6 854,00

Razem:

208 961,25

2. Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2009r. (zwiększyć o 208.961,25 zł)

Dział

Rozdział Paragraf

010
01095

Treść

Kwota

Rolnictwo i łowiectwo

202 107,25

Pozostała działalność

202 107,25

4300

Zakup usług pozostałych

4430

Różne opłaty i składki

604,55
198 144,36

4740
710
7104

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3 358,34

Działalność usługowa

0 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

0 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

758
75818
4810
852
85212
3110
4440
85219
4300

- 7 000,00
7 000,00

Różne rozliczenia

- 12 517,00

Rezerwy ogólne i celowe

- 12 517,00

Rezerwy

- 12 517,00

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Ośrodki pomocy społecznej

6 854,00
0,00
- 90,00
90,00
0,00

Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Pozostała działalność

6 854,00

3110

Świadczenia społeczne

6 854,00

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4440
85295

4448
4449
900

549,00
- 549,00

94,00
5,00
- 94,00
- 5,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność

90095
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4300

Zakup usług pozostałych

921

- 476,00

4212

Zakup materiałów i wyposażenia

4302

Zakup usług pozostałych

4412

Podróże służbowe krajowe
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

4742
4752

0,00
476,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105

0,00

12 517,00
12 517,00
1 558,00
10 700,00

Razem:

104,00
76,00
79,00
208 961,25

§3
Dokonać zmian w Zarządzeniu Nr 0151/45/09 Wójta Gminy Krzyżanowice - Organu Wykonawczego
z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu
gminy na 2009 rok w ten sposób, że:
- w oznaczeniu zarządzenia oraz załączniku do tego zarządzenia zmienia się jego numer z
„0151/45/09” na „0151/43/09".
§4
W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/84/08
Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
§5
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco :
plan dochodów w kwocie 29.591.572,72 zł
plan wydatków w kwocie 33.023.634,72 zł
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/52/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 28 maja 2009 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Zmiany planu wydatków dokonano w oparciu o otrzymane informacje:
1. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FB/I/3011/128/2/09 z dnia
19.05.2009r. w sprawie ustalenia planu dotacji na 2009 rok z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
2. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FB/I/3011/98/6/09 z dnia
18.05.2009r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2009r. przeznaczonej na
realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Wnioski kierowników referatu Urzędu o dokonanie zmian w planie wydatków dotyczące
bieżącej działalności Urzędu.

