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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się co 
następuje: 

                    
§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę   4 226,00 zł 
1. Dział 801 Oświata i wychowanie       3 828,00 zł 

  Rozdz. 80110 Gimnazja           3 828,00 zł 
  § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 

pieniężnej 
3 828,00 zł 

2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza     398,00 zł 
  Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 
398,00 zł 

  § 0970 wpływy z różnych dochodów       398,00 zł 
                    

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych 
o kwotę 

  8 000 000,00 zł 

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa       8 000 000,00 zł 
  Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 
    8 000 000,00 zł 

  § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

8 000 000,00 zł 

                    
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę   260 269,00 zł 
1. Dział 600 Transport i łączność       30 000,00 zł 

  Rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy 
autobusowe 

    30 000,00 zł 

  - wydatki bieżące, z tego:           30 000,00 zł 
  - wydatki jednostek budżetowych, z tego:       30 000,00 zł 
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   30 000,00 zł 

2. Dział 757 Obsługa długu publicznego       44 183,00 zł 
  Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 
44 183,00 zł 

  - wydatki bieżące, z tego:           44 183,00 zł 
  - obsługa długu           44 183,00 zł 
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3. Dział 801 Oświata i wychowanie       185 688,00 zł 
  Rozdz. 80104 Przedszkola         181 860,00 zł 
  - wydatki bieżące, z tego:           181 860,00 zł 
  - wydatki na programy finansowe z udziałem 

środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 
2 

      181 860,00 zł 

  Rozdz. 80110 Gimnazja           3 828,00 zł 
  - wydatki bieżące, z tego:           3 828,00 zł 
  - wydatki jednostek budżetowych, z tego:       3 828,00 zł 
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   3 828,00 zł 

4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza     398,00 zł 
  Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 
398,00 zł 

  - wydatki bieżące, z tego:           398,00 zł 
  - wydatki jednostek budżetowych, z tego:       398,00 zł 
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   398,00 zł 

                    
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych 
o kwotę 

  1 800 000,00 zł 

1. Dział 600 Transport i łączność       400 000,00 zł 
  Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne       400 000,00 zł 
  - wydatki majątkowe           400 000,00 zł 

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa       200 000,00 zł 
  Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 
    200 000,00 zł 

  - wydatki majątkowe           200 000,00 zł 
3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   1 000 000,00 zł 

  Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód     1 000 000,00 zł 
  - wydatki majątkowe, z tego         1 000 000,00 zł 
    - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 

spółek prawa handlowego 
1 000 000,00 zł 

4. Dział 926 Kultura fizyczna         200 000,00 zł 
  Rozdz. 92601 obiekty sportowe         200 000,00 zł 
  - wydatki majątkowe, z tego         200 000,00 zł 
    - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 

spółek prawa handlowego 
200 000,00 zł 

                    
§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę   181 860,00 zł 
1. Dział 801 Oświata i wychowanie       181 860,00 zł 

  Rozdz. 80104 Przedszkola         181 860,00 zł 
  - wydatki bieżące, z tego:           181 860,00 zł 
  - wydatki jednostek budżetowych, z tego:       181 860,00 zł 
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone     52 239,00 zł 
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   129 621,00 zł 

                    
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę     4 925 817,00 zł 

  § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 
6 ustawy 

  1 225 817,00 zł 
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  § 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym   3 700 000,00 zł 
                    

§ 7. Zwiększa się budżet po stronie rozchodów o kwotę     1 200 000,00 zł 
  § 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
100 000,00 zł 

  § 994 Przelewy na rachunki lokat         1 100 000,00 zł 
                    

§ 8. Załącznik nr 4 do Uchwały nr X/124/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 
grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice za 2012 rok otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

                    
§ 9. Załącznik nr 5 do Uchwały nr X/124/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 
grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice za 2012 rok otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 10. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 
1. Plan dochodów i przychodów ogółem, w tym: 67 521 018,00 zł 
    - dochody ogółem, w tym: 63 682 655,00 zł 
      dochody bieżące 53 683 025,00 zł 
      dochody majątkowe 9 999 630,00 zł 
    - dotacje na zadania zlecone 4 409 219,00 zł 
    - przychody 3 838 363,00 zł 
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem, w tym: 67 521 018,00 zł 
    - wydatki ogółem, w tym: 59 243 498,00 zł 
      wydatki bieżące 53 253 737,00 zł 
      wydatki majątkowe 5 989 761,00 zł 
    - wydatki na zadania zlecone 4 409 219,00 zł 
    - rezerwa ogólna 224 000,00 zł 
    - rezerwa celowa 276 000,00 zł 
    - rozchody 8 277 520,00 zł 
3. Planowana nadwyżka budżetowa 4 439 157,00 zł 
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

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

 

BURMISTRZ   KRAPKOWIC 

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 15 lutego 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 15 lutego 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'
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Uzasadnienie

 
Uwzględniono sprzedaż majątku trwałego spółce Wodociągi i Kanalizacja w wysokości 8 mln zł (rozdział 
70005); 
Zwiększa się wydatki bieżące na dofinansowanie do przewozów autobusowych na terenie Gminy 
Krapkowice na wartość 30.000 zł (rozdział 60003); 
Zwiększa się wydatki na obsługę długu o 44.183 zł (rozdział 75702), ze względu na planowane wydatki 
odsetkowe wykupu udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacje; 
Przeniesienie wydatków w ramach rozdziału 80104 - Przedszkola między zadaniami własnymi 
a wydatkami na zadania w ramach programu Kapitał Ludzki na zadanie "Uczę się, aby być szczęśliwym" 
w wysokości 181.860 zł; 
Zwiększono wydatki majątkowe na realizację inwestycji drogowych na terenie Gminy Krapkowice 
w wysokości 400.000 zł (rozdział 60016); 
Zwiększono wydatki majątkowe na planowany wykup nieruchomości w wysokości 200.000 zł 
(rozdział 70005); 
Zwiększono wydatki majątkowe na wykup udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja, w związku  
z transakcją dokapitalizowania spółki (rozdział 90001, kwota 1.000.000 zł); 
Zwiększono wydatki majątkowe na wniesienie udziałów w spółce Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy 
Krapkowice na wartość 200.000 zł (rozdział 92601); 
Zmniejsza się wartość tzw. wolnych środków do poziomu faktycznie osiągniętego na koniec 2011 roku, 
tj. o kwotę 1.225.817 zł, do kwoty 38.363 zł; 
Zmniejsza się poziom planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2012 do poziomu 3.800.000 zł; 
Sprzedaż majątku spółce Wodociągi i Kanalizacje w wysokości 8.000.000 zł pozwala na częściową 
redukcję poziomu zadłużenia Gminy, poprzez spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
z jednoczesnym nie zaciąganiem nowych kredytów w wysokości uchwalonej w budżecie na 2012 rok; 
tym samym, przewidywana wartość nowo zaciąganych kredytów wyniosłaby 3.800.000 zł; 
Kwotę 1.100.000 zł przelewa się na rachunek lokat długoterminowych na wykup udziałów w spółce 
Wodociągi i Kanalizacje w 2013 roku. 



Przychody i rozchody

								Załącznik nr 1

								do Projektu Uchwały nr 16 Rady Miejskiej w Krapkowicach

								z dnia 15.02.2012

		Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

								w złotych

		Lp.		Treść		Klasyfikacja		Kwota

						par.		2012 r.

		1		2		3		4

		Przychody ogółem:						3,838,363

		1.		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903		- 0

		2.		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		§ 931		- 0

		3.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		§ 950		38,363

		4.		Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		§ 951		- 0

		5.		Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		§ 952		3,800,000

		6.		Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym		§ 952		- 0

		7.		Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957		- 0

		8.		Przelewy z rachunku lokat		§ 994		- 0

		Rozchody ogółem:						8,277,520

		1.		Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 962		100,000

		2.		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963		- 0

		3.		Wykup innych papierów wartościowych		§ 982		- 0

		4.		Udzielone pożyczki i kredyty		§ 991		- 0

		5.		Spłaty otrzymanych krajowych kredytów		§ 992		5,824,992

		6.		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		§ 992		1,252,528

		7.		Przelewy na rachunki lokat		§ 994		1,100,000

		8.		Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		§ 995		- 0

						BURMISTRZ KRAPKOWIC

						Andrzej Kasiura



&Lprzychody i rozchody - 2012 rok&CStrony &P z &N




Wydatki bieżące

																Załącznik nr 2

																do projektu uchwały nr 16 Rady Miejskiej w Krapkowicach

																z dnia 15.02.2012

		WYDATKI  BUDŻETOWE  MAJĄTKOWE  GMINY  KRAPKOWICE

		NA  2012  ROK

																w złotych

		Dział		Rozdz.		Treść		Plan                      na 2012 r.		wydatki majątkowe		z tego:

												inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

														na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

		1		2		3		4		5		6		7		8

		600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1,500,000		1,500,000		1,500,000		34,160		0

				60016		Drogi publiczne gminne		1,500,000		1,500,000		1,500,000		34,160		0

		700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		900,000		900,000		900,000		0		0

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		900,000		900,000		900,000		0		0

		750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		832,380		832,380		832,380		752,380		0

				75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		832,380		832,380		832,380		752,380		0

		754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		73,000		73,000		73,000		0		0

				75412		Ochotnicze straże pożarne		73,000		73,000		73,000				0

		758				RÓŻNE ROZLICZENIA		150,000		150,000		150,000		0		0

				75818		Rezerwy ogólne i celowe		150,000		150,000		150,000		0		0

		801				OŚWIATA I WYCHOWANIE		570,247		570,247		570,247		270,247		0

				80101		Szkoły podstawowe		390,747		390,747		390,747		190,747		0

				80104		Przedszkola		100,000		100,000		100,000		0		0

				80110		Gimnazja		79,500		79,500		79,500		79,500		0

		900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1,300,000		1,300,000		300,000		0		1,000,000

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1,000,000		1,000,000		0				1,000,000

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		300,000		300,000		300,000				0

		921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		64,134		64,134		64,134		64,134		0

				92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		64,134		64,134		64,134		64,134		0

		926				KULTURA FIZYCZNA		600,000		600,000		400,000		400,000		200,000

				92601		Obiekty sportowe		600,000		600,000		400,000		400,000		200,000

		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE						5,989,761		5,989,761		4,789,761		1,520,921		1,200,000

												BURMISTRZ KRAPKOWIC

												Andrzej Kasiura
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