ZARZĄDZENIE NR 562/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 16 lipca 2013 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594) 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707,
z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XVII/243/2012 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2013,
zarządza się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice.
§ 3. 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 562/2013
Burmistrza Krapkowic
z 16.07.2013 r.

§ 1.

§ 2.

Zwiększa się budŜet po stronie dochodów bieŜących na zadania własne o kwotę
1) dział
852 Pomoc społeczna
a) rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
-§
2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących gmin (związków gmin)

157 900,00 zł .
157 900,00 zł ;

Zwiększa się budŜet po stronie wydatków bieŜących na zadania własne o kwotę

157 900,00 zł .
157 900,00 zł ;

1) dział
a) rozdz.
-§

§ 3.

§ 4.

852 Pomoc społeczna
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
3110 świadczenia społeczne

157 900,00 zł ,
157 900,00 zł .

157 900,00 zł ,
157 900,00 zł .

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 600 Transport i łączność, w sposób
następujący:
1. Zmniejsza się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
-§
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia

2 359,00 zł .
2 359,00 zł ,

2. Zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
-§
4300 zakup usług pozostałych

2 359,00 zł .
2 359,00 zł ,
2 359,00 zł .

2 359,00 zł ,

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
16 628,00 zł .
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
9 838,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
8 000,00 zł ,
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
3 500,00 zł .
-§
4300 zakup usług pozostałych
4 500,00 zł .
a) rozdz. 80104 Przedszkola
1 838,00 zł ,
-§
4300 zakup usług pozostałych
1 838,00 zł .
2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach

6 790,00 zł ;

a) rozdz.

80101 Szkoły podstawowe

6 790,00 zł ,

-§

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

6 790,00 zł .

2. Zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w śywocicach
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
-§
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
-§
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
2) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach
a) rozdz. 80104 Przedszkola
-§
4270 zakup usług remontowych

16 628,00 zł
8 000,00 zł
8 000,00 zł
3 500,00 zł
4 500,00 zł
2 628,00 zł
2 628,00 zł
2 628,00 zł

.
;
,
.
.
;
,
.

———————————————————————————————————————————————————————
Id: BA7C80DF-9C48-42F3-8C65-D5B2DBEB755F. Przyjety
Strona 2

3) w jednostce Przedszkole Publiczne w śywocicach
a) rozdz. 80104 Przedszkola
-§
4270 zakup usług remontowych

6 000,00 zł ;
6 000,00 zł ,
6 000,00 zł .

§ 5.

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 majątkowych o kwotę
2 000,00 zł .
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
2 000,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
2 000,00 zł ,
-§
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
2 000,00 zł .
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę
2 000,00 zł .
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w śywocicach
2 000,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
2 000,00 zł ,
-§
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
2 000,00 zł .

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w śywocicach,
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
2) zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
-§
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

§ 7.

;
,
.
;
,
.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej, polegających na
przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 Pomoc społeczna, w sposób następujący:
1) zmniejsza się plan wydatków bieŜących na zadania zlecone o kwotę
a) rozdz. 85212 Świadcznie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
-§
3110 świadczenia społeczne
2) zwiększa się plan wydatków bieŜących na zadania zlecone o kwotę
a) rozdz. 85212 Świadcznie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
-§

§ 8.

1 200,00 zł
1 200,00 zł
1 200,00 zł
1 200,00 zł
1 200,00 zł
1 200,00 zł

4110 składki na ubezpieczenia społeczne

30 000,00 zł ;
30 000,00 zł ,
30 000,00 zł .
30 000,00 zł ;
30 000,00 zł ,
30 000,00 zł .

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej, polegających na
przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 Pomoc społeczna, w sposób następujący:
1) zmniejsza się plan wydatków bieŜących na zadania własne o kwotę
a) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
-§

3 777,00 zł ;
3 777,00 zł ,

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
2) zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę
a) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

3 777,00 zł ,

-§

3 777,00 zł .

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

3 777,00 zł .
3 777,00 zł ;
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§ 9.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w śywocicach,
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
-§
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
2) zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne
-§
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
-§
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
-§
4120 Składki na Fundusz Pracy

92,00 zł
92,00 zł
38,00 zł
54,00 zł
92,00 zł
92,00 zł
4,00 zł
85,00 zł
3,00 zł

;
,
,
.
;
,
,
,
.

§ 10. 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 bieŜących o kwotę
a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
-§
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
b) rozdz. 90095 Pozostała działalność
-§
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
2) zwiększa się plan wydatków bieŜących o kwotę
a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
-§
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
b) rozdz. 90095 Pozostała działalność
-§
4300 zakup usług pozostałych
§ 11. BudŜet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów i przychodów ogółem
1) dochody ogółem
w tym:
a) dochody bieŜące
b) dochody majątkowe
c) dotacje na zadania zlecone
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem
1) wydatki ogółem
w tym:
a) wydatki bieŜące
b) wydatki majątkowe
c) wydatki na zadania zlecone
d) rezerwa ogólna
e) rezerwa celowa
3. Planowany deficyt budŜetowy

350,00 zł
250,00 zł
250,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
350,00 zł
250,00 zł
250,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

;
,
.
,
.
;
,
.
,
.

71 564 586,00 zł
61 599 980,00 zł ;
54 867 224,00 zł ,
6 732 756,00 zł ,
4 809 475,00 zł .
71 564 586,00 zł
65 812 434,00 zł ;
53 941 240,00 zł
11 871 194,00 zł
4 809 475,00 zł
175 000,00 zł
275 000,00 zł
4 212 454,00 zł

,
,
,
,
.
.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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