ZARZĄDZENIE Nr 0151/130/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 29 grudnia 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 (zmniejszyć plan dochodów o 674.968,00 zł)
Dział
600

Rozdział Paragraf
60013
2330

6630
700
70004
0920
750
75075
0960
75095

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
Pozostałe odsetki
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Pozostała działalność

Kwota
- 720 000,00
- 720 000,00
- 600 000,00

- 120 000,00
165,00
165,00
165,00
650,00
100,00
100,00
550,00

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej

467,50

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej

82,50

756

75616
0690

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z różnych opłat

3 370,00

3 370,00
3 370,00

801
80101
0750
0830
2440
80104
0960
852
85202
0830
85212

2360
85295
2700

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
Przedszkola
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Wpływy z usług
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Razem:

7 190,00
7 090,00
1 800,00
290,00
5 000,00
100,00
100,00
33 657,00
7 000,00
7 000,00
5 350,00

5 350,00
21 307,00
21 307,00

- 674 968,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2009 rok (zmniejszyć plan wydatków o 917.160,00 zł)
Dział

Rozdział Paragraf

600

Treść

Kwota

Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie

- 820 000,00

4270

Zakup usług remontowych

- 600 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 120 000,00

Drogi publiczne gminne

- 100 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 100 000,00

Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

650,00

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

Pozostała działalność

550,00

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

397,70

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70,18

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

60,06

60013

60016
6050
750
75075
4210
75095

- 720 000,00

100,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

4128

Składki na Fundusz Pracy

9,75

4129

Składki na Fundusz Pracy

1,71

801
80101
4210
80104
4210
926
92601
6050

10,60

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

2 190,00

Zakup materiałów i wyposażenia

2 090,00

2 090,00

Przedszkola

100,00

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe

- 100 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 100 000,00

- 100 000,00

Razem:

- 917 160,00

§2
W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy na 2009 rok przedstawia się następująco::
plan dochodów w kwocie 28.551.750,41 zł
plan wydatków w kwocie 31.434.408,41 zł
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/130/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 29 grudnia 2009 roku

UZASADNIENIE
dokonanych zmian
Do budżetu gminy wprowadzono:
• odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów oraz dostarczania energii cieplnej do
mieszkań komunalnych,
• środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnego w związku
z wymianą pokrycia dachowego budynku szkoły filialnej w Bolesławiu,
• darowiznę dla przedszkola w Bieńkowicach,
• zwroty kosztów wysłanych upomnień,
• darowiznę na utrzymanie „Gminnych Wieści”,
• dochody z wpłat rodzin za pobyt osób w domach pomocy społecznej,
• uzyskane dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego,
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację
programu „Uczeń na wsi”
• dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej,
• środki na realizację programu „Sprawny samorząd”.
Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczegółowości do paragrafu, dokonane w
budżecie uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXVIII/87/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

