ZARZĄDZENIE NR 306/2012
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 8 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 257 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092,
Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr
X/124/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej
Gminy Krapkowice na rok 2012, zarządza się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 306/2012
Burmistrza Krapkowic
z 08.06.2012 r.

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę
1) dział
852 Pomoc społeczna
a) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
-§

394 850,00 zł .
394 850,00 zł ;
391 200,00 zł
,

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami

391 200,00 zł

b) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej

3 650,00 zł

-§

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę
1) dział
852 Pomoc społeczna
a) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
-§
3110 świadczenia społeczne
b) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
-§

4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

,

,
3 650,00 zł
.

394 850,00 zł .
394 850,00 zł ;
391 200,00 zł
,
391 200,00 zł ,

3 650,00 zł
,
3 650,00 zł .

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, w sposób następujący:
1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę
1) dział
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
-§
4300 zakup usług pozostałych

230,00 zł
230,00 zł
230,00 zł
230,00 zł

.
;
,
.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
1) dział
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4120 składki na Fundusz Pracy

230,00 zł
230,00 zł
230,00 zł
200,00 zł
30,00 zł

.
;
,
,
.
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§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 926 Kultura fizyczna, w sposób
następujący:
1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę
1) dział
926 Kultura fizyczna
a) rozdz. 92601 Obiekty sportowe
-§
4300 zakup usług pozostałych

20 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł

.
;
,
.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
1) dział
926 Kultura fizyczna
a) rozdz. 92601 Obiekty sportowe
-§
4210 zakup materiałów i wyposażenia
b) rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
-§
4300 zakup usług pozostałych

20 000,00 zł
20 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł

.
;
,
,
,
.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków
między jednostkami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:
1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę
14 448,00 zł .
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
14 448,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola
10 000,00 zł ,
-§
4300 zakup usług pozostałych
10 000,00 zł ,
b) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4 448,00 zł ,
-§
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4 448,00 zł .
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę
12 500,00 zł .
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
12 500,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola
12 500,00 zł ,
-§
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
12 500,00 zł .

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
1) w jednostce Przedszkole Publiczne w Żywocicach
a) rozdz. 80104 Przedszkola
-§
4300 zakup usług pozostałych
b) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-§
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach
a) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-§
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3) w jednostce Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach
a) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-§
4300 zakup usług pozostałych
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę
1) w jednostce Przedszkole Publiczne w Żywocicach
a) rozdz. 80104 Przedszkola
-§
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-§
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14 448,00 zł
12 738,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
2 738,00 zł
2 738,00 zł
210,00 zł
210,00 zł
210,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
12 500,00 zł
12 500,00 zł
12 500,00 zł
3 000,00 zł
9 500,00 zł

.
;
,
,
,
.
;
,
.
;
,
.
.
;
,
,
.
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§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w
Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i
wychowanie, w sposób następujący:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę
a) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
-§
4210 zakup materiałów i wyposażenia
2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
a) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
-§
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów i przychodów ogółem
w
tym:

;
,
,
;
,
.

67 798 577,00 zł

1) dochody bieżące
2) dochody majątkowe
3) dotacje na zadania zlecone

53 957 402,00 zł ;
10 002 812,00 zł ;
4 611 158,00 zł ;

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem
w
tym:

67 798 577,00 zł

1) wydatki bieżące
2) wydatki majątkowe
3) wydatki na zadania zlecone
4) rezerwa ogólna
5) rezerwa celowa
3. Planowana nadwyżka budżetowa

53 776 515,00 zł
5 744 542,00 zł
4 611 158,00 zł
224 000,00 zł
262 655,00 zł
4 439 157,00 zł

;
;
;
;
;
.

BURMISTRZ KRAPKOWIC
Andrzej Kasiura
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