
Projekt nr 3

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

z dnia 18 grudnia 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, 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), art. 211, 212, 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 91, poz. 1707) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Plan dochodów i przychodów ogółem, w tym: 70 021 586,00 zł: 
1) dochody ogółem, w tym: 62 305 056,00 zł: 

a) dochody bieżące: 57 313 001,00 zł, 
b) dochody majątkowe: 4 992 055,00 zł. 

2) dotacje na zadania zlecone: 5 116 839,00 zł; 
3) przychody: 7 716 530,00 zł; 
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem, w tym: 70 021 586,00 zł 
1) wydatki ogółem, w tym: 63 972 593,00 zł: 

a) wydatki bieżące 55 676 132,00 zł, 
b) wydatki majątkowe 8 296 461,00 zł, 

2) wydatki na zadania zlecone: 5 116 839,00 zł; 
3) rezerwa ogólna: 90 000,00 zł; 
4) rezerwa celowa 126 000,00 zł; 
5) rozchody: 6 048 993,00 zł. 
3. Planowany deficyt budżetowy: 1 667 537,00 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 
§ 4. 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. 
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Załącznik nr 1
do projektu uchwały nr 3 Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 28.12.2012

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę  618 691,00 zł
1. Dział 600 Transport i łączność  10 000,00 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne  10 000,00 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat  10 000,00 zł

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  61 500,00 zł
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  61 500,00 zł

§ 0470 wpływy  z  opłat  za  zarząd,  użytkowanie  i  użytkowanie  wieczyste
nieruchomości  9 000,00 zł

§ 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  47 000,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów  5 500,00 zł
3. Dział 710 Działalność usługowa  5 000,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze  5 000,00 zł
§ 0490 wpływy  z  innych  lokalnych  opłat  pobieranych  przez  jednostki

samorządu terytorialnego na podstwie idrębnych ustaw  5 000,00 zł
4. Dział 750 Administracja publiczna  3 550,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  3 400,00 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów  3 400,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność  150,00 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat  150,00 zł

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  15 000,00 zł
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)  15 000,00 zł

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  15 000,00 zł
6. Dział 756 Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od  innych

jednostek  nieposiadających  osobowości  prawnej  oraz  wydatki
związane z ich poborem  468 190,00 zł

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  12 090,00 zł
§ 0350 podatek  od działalności  gospodarczej  osób  fizycznych,  opłacany

w formie karty podatkowej  11 900,00 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  190,00 zł

Rozdz. 75615 Wpływy  z  podatku  rolnego,  podatku  leśnego,  podatku  od
czynności  cywilnoprawnych,  podatków  i opłat  lokalnych  od  osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych  57 500,00 zł

§ 0320 podatek rolny  53 000,00 zł
§ 0330 podatek leśny  2 000,00 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  2 500,00 zł

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych  208 600,00 zł

§ 0320 podatek rolny  65 000,00 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych  4 900,00 zł
§ 0360 podatek od spadków i darowizn  27 000,00 zł
§ 0370 opłata od posiadania psów  1 200,00 zł
§ 0430 wpływy z opłaty targowej  25 500,00 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych  85 000,00 zł

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  190 000,00 zł
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§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych  190 000,00 zł
7. Dział 758 Różne rozliczenia  7 685,00 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe  7 685,00 zł
§ 0920 pozostałe odsetki  7 684,00 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów  1,00 zł

8. Dział 801 Oświata i wychowanie  7 080,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  3 200,00 zł

§ 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  1 900,00 zł

§ 0830 wpływy z usług  1 000,00 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów  300,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola  1 880,00 zł
§ 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  1 880,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja  2 000,00 zł
§ 0830 wpływy z usług  2 000,00 zł

9. Dział 852 Pomoc społeczna  39 490,00 zł
Rozdz. 85214 Zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki  na  ubezpieczenia

emerytalne i rentowe  17 340,00 zł
§ 0830 wpływy z usług  17 000,00 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów  340,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe  1 890,00 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów  1 890,00 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej  1 800,00 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów  1 800,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  11 010,00 zł
§ 0830 wpływy z usług  11 000,00 zł
§ 0920 pozostałe odsetki  10,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność  7 450,00 zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  7 450,00 zł

10. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  784,00 zł
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  484,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów  484,00 zł
Rozdz. 85322 Fundusz Pracy  300,00 zł

§ 2440 dotacje  otrzymane  z  państwowych  funduszy  celowych  na
realizację  zadań  bieżących  jednostek  sektora  finansów
publicznych

 300,00 zł
11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  412,00 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność  412,00 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat  12,00 zł
§ 0830 wpływy z usług  400,00 zł

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę  618 691,00 zł
1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  533,00 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  533,00 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat  533,00 zł

2. Dział 750 Administracja publiczna  23 116,00 zł
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  660,00 zł

§ 0830 wpływy z usług  660,00 zł
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  22 456,00 zł
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§ 2007 dotacje  celowe w ramach  programów finansowanych  z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1  pkt  3  oraz  ust.  3  pkt  5  i  6  ustawy,  lub  płatności  w  ramach
budżetu środków europejskich  22 456,00 zł

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

 584 000,00 zł
Rozdz. 75615 Wpływy  z  podatku  rolnego,  podatku  leśnego,  podatku  od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych  484 000,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości  450 000,00 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych  34 000,00 zł

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych  100 000,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości  100 000,00 zł
4. Dział 801 Oświata i wychowanie  9 478,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  2 033,00 zł
§ 2707 środki  na  dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  gmin

(związków  gmin),  powiatów  (związków  powiatów),  samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł  2 033,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja  4 645,00 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat  185,00 zł
§ 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  4 460,00 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół  2 800,00 zł
§ 0830 wpływy z usług  2 800,00 zł

5. Dział 852 Pomoc społeczna  1 500,00 zł
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia  1 500,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów  1 500,00 zł
6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  64,00 zł

Rozdz. 85305 Żłobki  64,00 zł
§ 2030 dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  64,00 zł
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Uzasadnienie

 
Plan dochodów bieżących dostosowano do osiągniętych wpływów w 2012 roku. 
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