ZARZĄDZENIE Nr 0151/121/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 03 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 (zwiększyć plan dochodów o 320.983,00
zł)
Dział
010

Rozdział Paragraf
01095
2330

400
40095
0690
700
70004

0750
0830
750
75075
0960
754
75412
0580
0960
756

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Pozostała działalność
Wpływy z różnych opłat
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
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
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz

Kwota
20 000,00
20 000,00
20 000,00
- 1 200,00
- 1 200,00
- 1 200,00
- 34 800,00
- 34 800,00

- 49 000,00
14 200,00
890,00
890,00
890,00
28 846,00
28 846,00
846,00
28 000,00
187 671,00

wydatki związane z ich poborem

75616
0500
75619
0460
801
80101
0750
0830
0970
900
90002
0690
0750
0830
90003
0970
90008
2440
90015
0920
0970
90095
0970
921
92109
0690
0750
92120
0490

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych rozliczeń
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
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
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami
Wpływy z różnych opłat
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
Oczyszczanie miast i wsi
Wpływy z różnych dochodów
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
Wpływy z różnych dochodów
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wpływy z różnych opłat
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
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
Razem:

66 000,00
66 000,00
121 671,00
121 671,00
4 370,00
4 370,00
3 800,00
330,00
240,00
104 736,00
66 823,00
40 000,00
19 523,00
7 300,00
90,00
90,00
34 670,00
34 670,00
2 898,00
252,00
2 646,00
255,00
255,00
10 470,00
6 100,00
3 600,00
2 500,00
4 370,00
4 370,00
320 983,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2009 rok (zmniejszyć plan wydatków o 595.571,00 zł)
Dział

Rozdział

Paragraf

010

Treść

Kwota

Rolnictwo i łowiectwo

- 535 777,00

Pozostała działalność

- 535 777,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 535 777,00

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

- 150 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 150 000,00
- 279 110,00

6050

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

890,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

890,00

01095
6050
600
60016
750
75023

75075
4210
754
75412
4210
6060
801
80101
4210
4240
900
90002

Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Oświata i wychowanie

- 150 000,00

- 280 000,00
- 280 000,00

28 846,00
28 846,00
346,00
28 500,00
4 370,00

Szkoły podstawowe

4 370,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami

3 170,00
1 200,00
395 000,00
395 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 20 000,00

4270

Zakup usług remontowych

- 10 000,00

4430

Różne opłaty i składki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

390 000,00

- 58 900,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

- 66 200,00

6060
921
92105
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

92109

35 000,00

1 650,00
- 2 850,00
- 65 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

7 300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 13 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

- 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 300,00

4300

Zakup usług pozostałych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

1 000,00

6060
926

0,00

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe

92601

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

Razem:

§2
W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy na 2009 rok przedstawia się następująco::
plan dochodów w kwocie 29.226.718,41 zł
plan wydatków w kwocie

32.351.568,41 zł
§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

17 000,00

- 15 000,00
- 595 571,00

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151/121/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
– Organu wykonawczego
z dnia 03 grudnia 2009 roku

UZASADNIENIE
Do budżetu gminy wprowadzono:
• dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadania „Remont świetlicy wiejskiej
w sołectwie Bolesław”,
• dochody z tytułu dostarczania energii cieplnej do mieszkań komunalnych,
• darowizny na utrzymanie gminnych wieści,
• darowiznę OSP Owsiszcze i mieszkańców sołectwa Owsiszcze na zakup samochodu
strażackiego dla OSP Owsiszcze,
• ponadplanowe dochody z tytułu opłaty od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej, opłaty
środowiskowej i za składowanie śmieci, opłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych
i inne dochody w gospodarce komunalnej,
• dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń,
złomowania w szkołach podstawowych
z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
• dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy, opłat członkowskich zespołów Uśmiech
i Radość, opłat za naukę gry na instrumentach z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
• opłat z biletów wstępu na ruiny zamku w Tworkowie,
Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w szczegółowości do paragrafu, dokonane w
budżecie uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXVII/81/2009 z dnia 03 grudnia 2009 roku.

