ZARZĄDZENIE Nr 0151/29/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 03 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie oraz 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 wydatków w budżecie gminy na 2009r.
Dział

Rozdział

010
01095

758

Treść

Kwota

Rolnictwo i łowiectwo

76 000,00

Pozostała działalność

76 000,00

- wydatki bieżące

39 000,00

- wydatki majątkowe

37 000,00

Różne rozliczenia finansowe
75818

- 76 000,00

Rezerwy ogólne i celowe

- 76 000,00

wydatki bieżące (rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego
oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także
składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także
opracowanie projektów, studium wykonalności i innych
dokumentów związanych z udziałem w projektach,
przedsięwzięciach i konkursach).

- 76 000,00

Razem

0,00

§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 wydatków na 2009 r. w budżecie gminy na 2009 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

010

Kwota

Rolnictwo i łowiectwo

76 000,00

Pozostała działalność

76 000,00

4270

Zakup usług remontowych

39 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

37 000,00

01095

758

Treść

Różne rozliczenia finansowe

- 76 000,00

75818
4810

Rezerwy ogólne i celowe

- 76 000,00

Rezerwy

- 76 000,00

Razem:

§3
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco :
plan dochodów w kwocie 30.880.537,22 zł
plan wydatków w kwocie 33.481.201,22 zł
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

0,00

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/29/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 03 kwietnia 2009 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Zmiany planu wydatków dokonano w oparciu o otrzymane informacje:
1. Wniosek o dokonanie zmian w związku z koniecznością pokrycia kosztów zadań zgłoszonych
do konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010
– „Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Bolesław” – 39.000,00 zł
– „Urządzenie centrum o charakterze rekreacyjno-sportowym w sołectwie Chałupki” – 37.000,00 zł

