ZARZĄDZENIE Nr 0050.141.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 23 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 wydatków w budżecie gminy na 2018 r.:
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Kwota

Plan finansowy Urzędu Gminy
750
75011

Administracja publiczna

0,00

Urzędy wojewódzkie

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

4580

Pozostałe odsetki

754
75412

- 20,00
20,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

Ochotnicze straże pożarne

0,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- 9 000,00

4270

Zakup usług remontowych

- 4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

Plan finansowy SP Krzyżanowice
801

80152

Razem:

Oświata i wychowanie

0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,
branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

200,00
- 200,00
0,00

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



plan dochodów w kwocie 45.575.816,54 zł
plan wydatków w kwocie 58.240.337,53 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.

