ZARZĄDZENIE NR 434/2012
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 21 grudnia 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 podpisania 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 434/2012
Burmistrza Krapkowic
z 21.12.2012 r.
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 Administracja publiczna, w
sposób następujący:
1. Zmniejsza się plan wydatków bieŜących o kwotę
1) dział
750 Administracja publiczna
a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
-§
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
b) rozdz. 75095 Pozostała działalność
-§
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę
1) dział
750 Administracja publiczna
a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
-§
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

35 000,00 zł
35 000,00 zł
30 000,00 zł
30 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
3 100,00 zł
3 100,00 zł
3 100,00 zł
3 100,00 zł

.
;
,
,
,
.
.
;
,
,

3. Zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
1) dział
750 Administracja publiczna
a) rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
-§
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
-§
4300 zakup usług pozostałych
b) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
-§
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
-§
4300 zakup usług pozostałych
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę
1) dział
750 Administracja publiczna
a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
-§
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

21 500,00 zł
21 500,00 zł
5 000,00 zł
2 500,00 zł
2 500,00 zł
16 500,00 zł
5 500,00 zł
11 000,00 zł
16 600,00 zł
16 600,00 zł
16 600,00 zł
16 600,00 zł

.
;
,
,
,
,
.
;
,
,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 757 Obsługa długu publicznego, w
sposób następujący:
1) zmniejsza się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek
-§
8110 samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŜyczek

19 000,00 zł ;
19 000,00 zł ,

2) zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek
terytorialnego
-§
8090 samorządu
Koszty emisji
samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty

19 000,00 zł ;
19 000,00 zł ,

i prowizje

19 000,00 zł .

19 000,00 zł .

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych, polegających na przeniesieniu planowanych
między jednostkami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:
1. Zmniejsza się plan wydatków bieŜących o kwotę
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
a) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatków
160,00 zł .
160,00 zł ;
160,00 zł ,
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-§
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
2. Zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
1) w jednostce Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach
a) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-§
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej

160,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
160,00 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków
między jednostkami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:
1. Zmniejsza się plan wydatków bieŜących o kwotę
137 785,00 zł
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
137 185,00 zł
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
137 185,00 zł
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
53 136,00 zł
-§
4270 zakup usług remontowych
84 049,00 zł
2) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach
600,00 zł
a) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
600,00 zł
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
600,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
137 785,00 zł
1) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach
7 800,00 zł
a) rozdz. 80104 Przedszkola
7 200,00 zł
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
2 300,00 zł
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4 900,00 zł
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
600,00 zł
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
600,00 zł
2) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach
4 800,00 zł
a) rozdz. 80104 Przedszkola
4 800,00 zł
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4 800,00 zł
3) w jednostce Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach
93 770,00 zł
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
47 618,00 zł
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
24 663,00 zł
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
20 302,00 zł
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
2 653,00 zł
b) rozdz. 80110 Gimnazja
39 176,00 zł
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
22 335,00 zł
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
15 244,00 zł
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
1 597,00 zł
c) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
3 617,00 zł
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
2 078,00 zł
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
1 539,00 zł
d) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
3 359,00 zł
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
1 618,00 zł
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
1 570,00 zł
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
171,00 zł
4) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach
31 415,00 zł
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
17 100,00 zł
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4 200,00 zł
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
11 450,00 zł
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
1 450,00 zł
b) rozdz. 80104 Przedszkola
12 405,00 zł
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
6 500,00 zł
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
5 280,00 zł

.
.
;
,
.

.
;
,
.
;
,
.
.
;
,
.
,
;
,
.
;
,
.

,
.

,
.
,
.

;
,
.

,
,
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-§
c) rozdz.
-§
-§
-§

4120
80148
4010
4110
4120

składki na Fundusz Pracy
Stołówki szkolne i przedszkolne
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy

625,00 zł
1 910,00 zł ,
380,00 zł .
1 380,00 zł
150,00 zł
.
§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób
następujący:
1) zmniejsza się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 80104 Przedszkola
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
2) zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 80104 Przedszkola
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4120 składki na Fundusz Pracy

2 550,00 zł
1 500,00 zł
1 000,00 zł
500,00 zł
1 050,00 zł
1 050,00 zł
2 550,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
1 050,00 zł
900,00 zł
150,00 zł

;
,
.
,
.
;
,
.
,

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób
następujący:
1) zmniejsza się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
-§
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
b) rozdz. 80104 Przedszkola
-§
4170 wynagrodzenia bezosobowe
-§
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
2) zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
-§
4220 zakup środków Ŝywności

923,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
723,00 zł
156,00 zł
567,00 zł
923,00 zł
923,00 zł
923,00 zł

;
,
.
,
,
;
,
.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Zespół Szkół Sportowych nr 1 w
Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i
wychowanie, w sposób następujący:
1) zmniejsza się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
-§
4260 zakup energii
2) zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
-§
4220 zakup środków Ŝywności

5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł

;
,
.
;
,
.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych 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 bieŜących o kwotę
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

20,00 zł ;
20,00 zł ,
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-§
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
2) zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

,
;
,
,

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych 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 bieŜących o kwotę
a) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-§
4170 wynagrodzenia bezosobowe
2) zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 85204 Rodziny zastępcze
-§
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego

800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł

800,00 zł ,

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków
między jednostkami w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący:
1. Zmniejsza się plan wydatków bieŜących o kwotę
1 316,00 zł
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
1 316,00 zł
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne
1 316,00 zł
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
1 316,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
1) w jednostce Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach
1 316,00 zł
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne
1 316,00 zł
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
481,00 zł
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
732,00 zł
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
103,00 zł
§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 w
Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza, w sposób następujący:
1) zmniejsza się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
-§
4120 składki na Fundusz Pracy
2) zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne
-§
4110 składki na ubezpieczenia społeczne

;
,
,
;
,

240,00 zł
240,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
240,00 zł
240,00 zł
240,00 zł

.
;
,
.
.
;
,
.

;
,
,
;
,
.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych 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 majątkowych o kwotę
a) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
-§
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę
a) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
-§
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

20 910,00 zł
20 910,00 zł
20 910,00 zł
20 910,00 zł
20 910,00 zł

;
,
,
;
,

20 910,00 zł ,
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§ 13. BudŜet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów i przychodów ogółem
w tym:

70 021 586,00 zł

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

57 313 001,00 zł ;
4 992 055,00 zł ;
5 116 839,00 zł ;

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem
w tym:
1) wydatki bieŜące
2) wydatki majątkowe
3) wydatki na zadania zlecone
4) rezerwa ogólna
5) rezerwa celowa
3. Planowany deficyt budŜetowy

70 021 586,00 zł
55 662 632,00 zł
8 309 961,00 zł
5 116 839,00 zł
90 000,00 zł
126 000,00 zł
1 667 537,00 zł

;
;
;
;
;
.

BURMISTRZ KRAPKOWIC
Andrzej Kasiura
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