ZARZĄDZENIE NR 358/2012
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 31 sierpnia 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

———————————————————————————————————————————————————————
Id: 5A61B453-5719-4C97-A5B5-69C5FC69BDFE. Przyjety
Strona 1

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 358/2012
Burmistrza Krapkowic
z 31.08.2012 r.

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę
1) dział
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
-§
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

§2.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę
1) dział
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
-§
3260 Inne formy pomocy dla uczniów

36 187,00 zł .
36 187,00 zł ;
36 187,00 zł ,
36 187,00 zł .

36 187,00 zł .
36 187,00 zł ;
36 187,00 zł ,
36 187,00 zł .

§ 3. 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. 80101 Szkoły podstawowe
-§
4270 zakup usług remontowych
-§
4300 zakup usług pozostałych
2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
-§
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

98 000,00 zł ;
98 000,00 zł ,
95 000,00 zł ,
3 000,00 zł ,
98 000,00 zł ;
98 000,00 zł ,
98 000,00 zł .

§ 4. 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. 80101 Szkoły podstawowe
-§
4300 zakup usług pozostałych
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
-§
4270 zakup usług remontowych
2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
-§
4170 wynagrodzenia bezosobowe
-§
4210 zakup materiałów i wyposażenia

4 500,00 zł ;
2 000,00 zł ,
2 000,00 zł ,
2 500,00 zł ,
2 500,00 zł .
4 500,00 zł ;
4 500,00 zł ,
2 000,00 zł .
2 500,00 zł .

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach,
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. 80101 Szkoły podstawowe
-§
4170 wynagrodzenia bezosobowe

360,00 zł ;
360,00 zł ,
360,00 zł .
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2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
a) rozdz. 80195 Pozostała działalność
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
-§
4170 wynagrodzenia bezosobowe
§6.

360,00 zł ;
360,00 zł ,
52,00 zł ,
8,00 zł ,
300,00 zł .

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rogowie
Opolskim, 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. 80101 Szkoły podstawowe
-§
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
b) rozdz. 80104 Przedszkola
-§
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
b) rozdz. 80104 Przedszkola
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne

4 769,00 zł ;
3 273,00 zł ,
3 273,00 zł ,
1 496,00 zł ,
1 496,00 zł .
4 769,00 zł ;
3 273,00 zł ,
3 273,00 zł ,
1 496,00 zł ,
1 496,00 zł .

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rogowie
Opolskim, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza, w sposób następujący:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne
-§
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne
-§
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
§8.

375,00 zł ;
375,00 zł ,
375,00 zł .
375,00 zł ;
375,00 zł ,
125,00 zł ,
250,00 zł .

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
486 335,00 zł .
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krapkowicach
334 127,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
287 672,00 zł ,
-§
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 075,00 zł ,
-§
3240 stypendia dla uczniów
52,00 zł ,
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
193 476,00 zł ,
-§
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 856,00 zł ,
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
8 901,00 zł ,
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
3 064,00 zł ,
-§
4170 wynagrodzenia bezosobowe
1 055,00 zł ,
-§
4210 zakup materiałów i wyposażenia
19 774,00 zł ,
-§
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
845,00 zł ,
-§
4260 zakup energii
12 670,00 zł ,
-§
4270 zakup usług remontowych
6 107,00 zł ,
-§
4280 zakup usług zdrowotnych
1 880,00 zł ,
-§
4300 zakup usług pozostałych
16 906,00 zł ,
-§
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet
849,00 zł ,
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-§
-§
-§
-§
-§
-§
b) rozdz.
-§
c) rozdz.
-§
-§
-§
-§
-§
-§
-§
-§
-§
d) rozdz.
-§

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 podróże służbowe krajowe
4430 różne opłaty i składki
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80146
4700
80148
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4300
4440
80195
4440

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Stołówki szkolne i przedszkolne
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup usług pozostałych
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 4 w Krapkowicach
a) rozdz. 80104 Przedszkola
-§
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
-§
4170 wynagrodzenia bezosobowe
-§
4210 zakup materiałów i wyposażenia
-§
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
-§
4280 zakup usług zdrowotnych
-§
4300 zakup usług pozostałych
-§
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet
-§
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
-§
4410 podróże służbowe krajowe
-§
4430 różne opłaty i składki
-§
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
b) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-§
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
c) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
-§
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
-§
4210 zakup materiałów i wyposażenia

622,00 zł ,
755,00 zł ,
443,00 zł ,
74,00 zł ,
12 968,00 zł ,
300,00 zł ,
921,00 zł ,
921,00 zł ,
41 448,00 zł ,
15 717,00 zł ,
778,00 zł ,
2 275,00 zł ,
252,00 zł ,
2 000,00 zł ,
31,00 zł ,
19 036,00 zł ,
500,00 zł ,
859,00 zł ,
4 086,00 zł ,
4 086,00 zł .
152 208,00 zł ;
111 824,00 zł ,
225,00 zł ,
72 269,00 zł ,
7 519,00 zł ,
1 886,00 zł ,
300,00 zł ,
3 784,00 zł ,
2 912,00 zł ,
468,00 zł ,
17 308,00 zł ,
41,00 zł ,
509,00 zł ,
16,00 zł ,
100,00 zł ,
4 487,00 zł ,
600,00 zł ,
600,00 zł ,
39 334,00 zł ,
137,00 zł ,
17 274,00 zł ,
1 166,00 zł ,
258,00 zł ,
22,00 zł ,
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-§
-§
-§
-§
d) rozdz.
-§

4220
4280
4300
4440
80195
4440

zakup środków żywności
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2. Tworzy się plan wydatków bieżących w kwocie
1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
-§
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
-§
3240 stypendia dla uczniów
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
-§
4170 wynagrodzenia bezosobowe
-§
4210 zakup materiałów i wyposażenia
-§
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
-§
4260 zakup energii
-§
4270 zakup usług remontowych
-§
4280 zakup usług zdrowotnych
-§
4300 zakup usług pozostałych
-§
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet
-§
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
-§
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
-§
4410 podróże służbowe krajowe
-§
4430 różne opłaty i składki
-§
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
-§
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
b) rozdz. 80104 Przedszkola
-§
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
-§
4170 wynagrodzenia bezosobowe
-§
4210 zakup materiałów i wyposażenia
-§
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
-§
4280 zakup usług zdrowotnych
-§
4300 zakup usług pozostałych
-§
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet
-§
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
-§
4410 podróże służbowe krajowe
-§
4430 różne opłaty i składki
-§
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
c) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

19 649,00 zł ,
150,00 zł ,
131,00 zł ,
547,00 zł ,
450,00 zł ,
450,00 zł .
486 335,00 zł .
486 335,00 zł ;
287 672,00 zł ,
1 075,00 zł ,
52,00 zł ,
199 332,00 zł ,
8 901,00 zł ,
3 064,00 zł ,
1 055,00 zł ,
19 774,00 zł ,
845,00 zł ,
12 670,00 zł ,
6 107,00 zł ,
1 880,00 zł ,
16 906,00 zł ,
849,00 zł ,
622,00 zł ,
755,00 zł ,
443,00 zł ,
74,00 zł ,
12 968,00 zł ,
300,00 zł ,
111 824,00 zł ,
225,00 zł ,
72 269,00 zł ,
7 519,00 zł ,
1 886,00 zł ,
300,00 zł ,
3 784,00 zł ,
2 912,00 zł ,
468,00 zł ,
17 308,00 zł ,
41,00 zł ,
509,00 zł ,
16,00 zł ,
100,00 zł ,
4 487,00 zł ,
1 521,00 zł ,
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-§

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
d) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
-§
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
-§
4170 wynagrodzenia bezosobowe
-§
4210 zakup materiałów i wyposażenia
-§
4220 zakup środków żywności
-§
4280 zakup usług zdrowotnych
-§
4300 zakup usług pozostałych
-§
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
d) rozdz. 80195 Pozostała działalność
-§
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 9.

1 521,00 zł ,
80 782,00 zł ,
137,00 zł ,
33 769,00 zł ,
3 441,00 zł ,
510,00 zł ,
2 000,00 zł ,
53,00 zł ,
38 685,00 zł ,
150,00 zł ,
631,00 zł ,
1 406,00 zł ,
4 536,00 zł ,
4 536,00 zł .

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków
między jednostkami w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący:
1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krapkowicach
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
-§
4210 zakup materiałów i wyposażenia
-§
4300 zakup usług pozostałych
-§
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

35 018,00 zł .
4 102,00 zł ;
4 102,00 zł ,
4 102,00 zł ,
30 916,00 zł ;
30 916,00 zł ,
25 966,00 zł ,
3 213,00 zł ,
673,00 zł ,
50,00 zł ,
50,00 zł ,
964,00 zł .

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne

4 102,00 zł .
4 102,00 zł ;
4 102,00 zł ,
4 102,00 zł .

3. Tworzy się plan wydatków bieżących w kwocie
1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
-§
4210 zakup materiałów i wyposażenia
-§
4300 zakup usług pozostałych
-§
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

30 916,00 zł .
30 916,00 zł ;
30 916,00 zł ,
25 966,00 zł ,
3 213,00 zł ,
673,00 zł ,
50,00 zł ,
50,00 zł ,
964,00 zł .

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych dochodów
między jednostkami w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, w sposób następujący:
1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę
28 799,00 zł .
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1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krapkowicach
a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-§
0750 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,
2. Tworzy się plan dochodów bieżących w kwocie
1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach
a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-§
0750 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,

28 799,00 zł ;
28 799,00 zł ,

28 799,00 zł .

28 799,00 zł .
28 799,00 zł ;
28 799,00 zł ,

28 799,00 zł .

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych dochodów

między jednostkami w ramach działu 758 Różne rozliczenia, w sposób następujący:
1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krapkowicach
a) rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
-§
0920 pozostałe odsetki
2. Tworzy się plan dochodów bieżących w kwocie
1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach
a) rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
-§
0920 pozostałe odsetki

15,00 zł .
15,00 zł ;
15,00 zł ,
15,00 zł .
15,00 zł .
15,00 zł ;
15,00 zł ,
15,00 zł .

§ 12. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych dochodów

między jednostkami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:
1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krapkowicach
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
-§
0690 wpływy z różnych opłat
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
-§
0830 wpływy z usług

57 206,00 zł .
19 536,00 zł ;
1,00 zł ,
1,00 zł ,
19 535,00 zł ,
19 535,00 zł .

2) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 4 w Krapkowicach
a) rozdz. 80104 Przedszkola
-§
0690 wpływy z różnych opłat
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
-§
0830 wpływy z usług

37 670,00 zł ;
21 870,00 zł ,
21 870,00 zł ,
15 800,00 zł ,
15 800,00 zł .

2. Tworzy się plan dochodów bieżących w kwocie
1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
-§
0690 wpływy z różnych opłat
b) rozdz. 80104 Przedszkola
-§
0690 wpływy z różnych opłat
c) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
-§
0830 wpływy z usług

57 206,00 zł .
57 206,00 zł ;
1,00 zł ,
1,00 zł ,
21 870,00 zł ,
21 870,00 zł ,
35 335,00 zł ,
35 335,00 zł .
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§ 13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach,

polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, w sposób
następujący:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
-§
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
-§
4210 zakup materiałów i wyposażenia

754,00 zł ;
754,00 zł ,
754,00 zł .
754,00 zł ;
754,00 zł ,
754,00 zł .

§ 14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach,

polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 Pomoc społeczna, w sposób
następujący:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę
a) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
-§
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
-§
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
-§
4270 zakup usług remontowych
b) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-§
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4210 zakup materiałów i wyposażenia
-§
4300 zakup usług pozostałych
b) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
-§
-§
-§
-§
-§
-§
c) rozdz.

4010
4110
4120
4210
4300
4430
85214

-§
d) rozdz.
-§
-§
-§
-§
-§
e) rozdz.
-§

3110
85219
3020
4170
4210
4260
4300
85228
4110

wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
różne opłaty i składki
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług pozostałych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
składki na ubezpieczenia społeczne

89 600,00 zł ;
87 828,00 zł ,
40 000,00 zł ,
928,00 zł ,
12 000,00 zł ,
9 000,00 zł ,
6 900,00 zł ,
19 000,00 zł ,
1 772,00 zł ,
1 772,00 zł .
89 600,00 zł ;
10 000,00 zł ,
2 000,00 zł ,
4 000,00 zł ,
4 000,00 zł ,
8 360,00 zł ,
3 100,00 zł ,
1 160,00 zł ,
100,00 zł ,
1 000,00 zł ,
2 000,00 zł ,
1 000,00 zł ,
26 000,00 zł ,
26 000,00 zł ,
32 512,00 zł ,
9 500,00 zł ,
5 800,00 zł ,
8 212,00 zł ,
1 000,00 zł ,
8 000,00 zł ,
12 728,00 zł ,
12 728,00 zł .
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§ 15. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem
w
tym:

67 977 112,00 zł

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

54 075 137,00 zł ;
10 063 612,00 zł ;
4 745 252,00 zł ;

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem
w
tym:

67 977 112,00 zł

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

53 773 768,00 zł ;
5 925 824,00 zł ;
4 745 252,00 zł ;
224 000,00 zł ;
262 655,00 zł ;
4 439 157,00 zł .

BURMISTRZ KRAPKOWIC
Andrzej Kasiura

———————————————————————————————————————————————————————
Id: 5A61B453-5719-4C97-A5B5-69C5FC69BDFE. Przyjety
Strona 9

