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Projekt nr 7

Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR                     
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 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, Nr 167, poz. 1759, 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 138, poz. 974, 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 106, poz. 675) oraz art. 235, 236 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) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 37 000,00 zł 

jak w załączniku nr 1 

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 391 699,00 zł 

jak w załączniku nr 2 

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 109 627,00 zł 

jak w załączniku nr 3 

§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 464 326,00 zł 

jak w załączniku nr 4 

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Plan dochodów i przychodów ogółem, w tym: 63.120.507,00 zł 

- dochody ogółem 54.442.085,00 zł 

- dotacje na zadania zlecone 4.724.431,00 zł 

- przychody 8 678 422,00 zł 

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem, w tym: 63.120.507,00 zł 

- wydatki ogółem 56.515.515,00 zł 

- wydatki na zadania zlecone 4.724.431,00 zł 

- rezerwa ogólna 156 752,00 zł 
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- rezerwa celowa 402 700,00 zł 

- rozchody 6 604 992,00 zł 

3. Planowany deficyt budżetowy 2 073 430,00 zł 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Zmiany budżetu dotyczą w szczególności: 
1. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 391 699 zł zadania "Remont drogi gminnej ul. 3-
Maja" na podstawie decyzji Wojewody do wysokości aktualnie ustalonego na podstawie przetargu 
wykonania zadania. 
2. Po zakończeniu zadania "Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami 
i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
w Rogowie Opolskim" przesuwa się niewykorzystane własne wydatki majątkowe na zadania 
realizowane w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na uzupełnienie zapasów magazynu 
zarządzania kryzysowego. 
3. Tworzy się wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Powiatu Krapkowickiego 
z przeznaczeniem na zakup sprzętu operacyjnego Oddziału Chirurgii Ogólnej Krapkowickiego 
Centrum Zdrowia w kwocie 5.000 zł 
4. Tworzy się wydatki w kwocie 30.000 zł związane z realizacją zadania związanego 
z funkcjonowaniem żłobków. 

Sporządził: Mariola Gorzała Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały  z dnia 15 czerwca 2011 r.

załącznik nr 1 15.06.2011

Zalacznik1.xml

Załącznik nr 2 do Uchwały  z dnia 15 czerwca 2011 r.

załącznik nr 2 15.06.2011

Zalacznik2.xml

Załącznik nr 3 do Uchwały  z dnia 15 czerwca 2011 r.

załącznik nr 3 15.06.2011

Zalacznik3.xml

Załącznik nr 4 do Uchwały  z dnia 15 czerwca 2011 r.

załącznik nr 4 15.06.2011

Zalacznik4.xml


				

		Załącznik nr 1

		do Projektu Uchwały Nr 7 Rady Miejskiej w Krapkowicach

		z dnia 15.06.2011 r.

						

		Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę		37000		

		1.		Dział		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		37000		

				Rozdz.		75615		Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		37000		

				§		0500		podatek od czynności cywilnoprawnych		37000		

																						

		

		BURMISTRZ KRAPKOWIC		

		

		Andrzej Kasiura		

















				

		Załącznik nr 2

		do Projektu Uchwały Nr 7 Rady Miejskiej w Krapkowicach

		z dnia 15.06.2011 r.

						

		Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę		391699		

		1.		Dział		600		Transport i łączność		391699		

				Rozdz.		60016		Drogi publiczne gminne		391699		

				§		6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		391699		

																						

		

		BURMISTRZ KRAPKOWIC		

		

		Andrzej Kasiura		

















				

		Załącznik nr 3

		do Projektu Uchwały Nr 7 Rady Miejskiej w Krapkowicach

		z dnia 15.06.2011 r.

						

		Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę		109627		

		1.		Dział		710		Działalność usługowa		2000		

				Rozdz.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		2000		

				- wydatki bieżące, z tego:		2000		

				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2000		

						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2000		

		2.		Dział		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72627		

				Rozdz.		75412		Ochotnicze straże pożarne		58929		

				- wydatki bieżące, z tego:		28929		

				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		28929		

						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28929		

				- wydatki majątkowe																30000		

				Rozdz.		75421		Zarządzanie kryzysowe		13698		

				- wydatki bieżące, z tego:		13698		

				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13698		

						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13698		

		3.		Dział		851		Ochrona zdrowia		5000		

				Rozdz.		85111		Szpitale ogólne		5000		

		`		- wydatki bieżące, z tego:		5000		

				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5000		

						- dotacje na zadania bieżące		5000		

		4.		Dział		853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		30000		

				Rozdz.		85305		Żłobki		30000		

				- wydatki bieżące, z tego:		30000		

				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30000		

						- dotacje na zadania bieżące		30000		

																						

																						

		

		BURMISTRZ KRAPKOWIC		

		

		Andrzej Kasiura		

















				

		Załącznik nr 4

		do Projektu Uchwały Nr 7 Rady Miejskiej w Krapkowicach

		z dnia 15.06.2011 r.

						

		Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę		464326		

		1.		Dział		600		Transport i łączność		391699		

				Rozdz.		60016		Drogi publiczne gminne		391699		

		- wydatki majątkowe		391699		

		2.		Dział		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72627		

				Rozdz.		75412		Ochotnicze straże pożarne		72627		

				- wydatki majątkowe		72627		

																				

																						

		

		BURMISTRZ KRAPKOWIC		

		

		Andrzej Kasiura		

















