ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 12 kwietnia 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 2017 r.
poz.1875 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 dochodów w budżecie gminy na 2018 r.:(zwiększyć plan dochodów o 508 497,00 zł)
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Kwota

Plan finansowy Urzędu Gminy
758
75814

6297

Różne rozliczenia

508 497,00

Różne rozliczenia finansowe

508 497,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł

508 497,00

Razem:

2.

508 497,00

Dokonać zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r.:(zwiększyć plan wydatków o 508 497,00 zł)
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Kwota

Plan finansowy Urzędu Gminy
600
60016
6050
630
63003
6050
Razem:

Transport i łączność

758 640,00

Drogi publiczne gminne

758 640,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

758 640,00

Turystyka

- 250 143,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 250 143,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 250 143,00
508 497,00

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



plan dochodów w kwocie 43.866.701,46 zł
plan wydatków w kwocie 54.211.222,45 zł

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: I. Graca

UZASADNIENIE
dokonanych zmian

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie finansowym wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy
(URG Nr 0007.XL.26.2018 z dnia 12-04-2018 r.):
1.

wprowadzono otrzymaną refundację do realizacji zadania „Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej
w Tworkowie” (508.497 zł),

2.

uzupełniono środki na wkład własny (758.640 zł), oraz zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa
ul. Raciborskiej, Odrzańskiej, Zabełkowskiej, Poprzecznej i ronda w Chałupkach oraz ul. Powstańców Sl.
w Zabełkowie”,

3.

zmniejszono plan wydatków na zadaniu „Śladami rodu Eichendorffów, Rotshildów i Reiswitzów”
(przebudowa budynków byłej Roszarni w Tworkowie – 250.143 zł).

