ZARZĄDZENIE Nr 0151/6/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 22 stycznia 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 28.0000,00 zł):
Dział

Rozdział Paragraf

754
75412
0960

Treść

Wartość

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

28 000,00

Ochotnicze straże pożarne

28 000,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

28 000,00

Razem:

28 000,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2009 rok (zwiększyć plan wydatków o 28.0000,00 zł):
Dział

Rozdział Paragraf

754
75412
6060

Treść

Wartość

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

28 000,00

Ochotnicze straże pożarne

28 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

28 000,00

Razem:

§3
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco:
−

plan dochodów w kwocie 26.951.764,00 zł

− plan wydatków w kwocie 29.878.014,00 zł
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 000,00

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/6/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 22 stycznia 2009 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Do budżetu gminy na 2009 rok wprowadzono darowiznę OSP Bieńkowice z przeznaczeniem na
dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla jednostki Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkowicach.
Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczegółowości do paragrafu, dokonane w budżecie uchwałą Rady
Gminy Krzyżanowice nr XXVIII/3/09 z dnia 22 stycznia 2009 roku.

