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UCHWAŁA NR VIII/99/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 21 września 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, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. 
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 
173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675; Dz.U. 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.  z 2009  r. Nr  157,  poz.  1240, 
Dz.U. 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) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 3 192 197,00 zł 
jak w załączniku nr 1 

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 5 000,00 zł 
jak w załączniku nr 2 

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 140 995,00 zł 
jak w załączniku nr 3 

§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 500 000,00 zł 
jak w załączniku nr 4 

§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 5 074 910,00 zł 
jak w załączniku nr 5 

§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 45 000,00 zł 
jak w załączniku nr 6 

§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 313 567,00 zł 
jak w załączniku nr 7 

§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 500 000,00 zł 
jak w załączniku nr 8 

§ 9. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 2 300 000,00 zł 
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 300 000,00 zł 

§ 10. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 549 859,00 zł 
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 549 859,00 zł 
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§ 11. Paragraf 6 Uchwały Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. 
w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy Krapkowice  na  2011  rok  otrzymuje  brzmienie:  "Ustala  się 
limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych 
do wysoości 11.800.000,00 zł 

§ 12. Paragraf 13, pkt 1, tiret 3 Uchwały Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w krapkowicach z dnia 29 
grudnia  2010  r.  w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  Krapkowice  na  2011  rok  otrzymuje 
brzmienie: "na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.300.000,00 zł 

§ 13. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 
1. Plan dochodów i przychodów ogółem, w tym: 67 597 214 ,00 zł 

 dochody ogółem 57 168 651,00 zł 

 dotacje na zadania zlecone 4 819 748,00 zł 

 przychody 10 428 563,00 zł 

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem, w tym: 67 597 214,00 zł 

 wydatki ogółem 60 992 222,00 zł 

 wydatki na zadania zlecone 4 819 748,00 zł 

 rezerwa ogólna 136 702,00 zł 

 rezerwa celowa 359 002,00 zł 

 rozchody 6 604 992,00 zł 

3. Planowany deficyt budżetowy 3 823 571,00 zł 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Witold Rożałowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach


z dnia 21.09.2011 r.


3 192 197,00 zł  
1. Dział 750 36 080,00 zł       


Rozdz. 75095 36 080,00 zł       
§ 2707


30 668,00 zł       
§ 2709


5 412,00 zł         
2. Dział 754 25 000,00 zł       


Rozdz. 75412 25 000,00 zł       
§ 0960 25 000,00 zł       


3. Dział 756


165,00 zł            
Rozdz. 75616


165,00 zł            
§ 0560 165,00 zł            


4. Dział 758 3 029 889,00 zł  
Rozdz. 75814 3 029 889,00 zł  


§ 2030
29 889,00 zł       


§ 8510 3 000 000,00 zł  
5. Dział 851 18 012,00 zł       


Rozdz. 85154 18 012,00 zł       
§ 0690 9,00 zł                
§ 0920 3,00 zł                
§ 0970 18 000,00 zł       


6. Dział 852 63 279,00 zł       
Rozdz. 85203 50 000,00 zł       


§ 0830 50 000,00 zł       
Rozdz. 85212


13 279,00 zł       
§ 0970 37,00 zł              
§ 2360


13 242,00 zł       
7. Dział 926 19 772,00 zł       


Rozdz. 92605 19 772,00 zł       
§ 0960 40,00 zł              
§ 0970 19 732,00 zł       


Przewodniczący Rady Miejskiej


       mgr Witold RoŜałowski


wpływy z róŜnych dochodów
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej
wpływy z róŜnych dochodów


pozostałe odsetki
wpływy z róŜnych dochodów
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
wpływy z usług
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego


RóŜne rozliczenia finansowe
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych
zadań bieŜących gmin (związków gmin)
wpływy z róŜnych rozliczeń
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wpływy z róŜnych opłat


Ochotnicze straŜe poŜarne
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych
zaległości z podatków zniesionych
RóŜne rozliczenia


Zwiększa si ę bud Ŝet po stronie dochodów bie Ŝących o kwot ę
Administracja publiczna
Pozostała działalność
środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa











Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach


z dnia 21.09.2011 r.


5 000,00 zł         
1. Dział 754 5 000,00 zł         


Rozdz. 75412 5 000,00 zł         
§ 0870 5 000,00 zł         


Przewodniczący Rady Miejskiej


       mgr Witold RoŜałowski


Zwiększa si ę bud Ŝet po stronie dochodów maj ątkowych o kwot ę
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Ochotnicze straŜe poŜarne
wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych











Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach


z dnia 21.09.2011 r.


140 995,00 zł     
1. Dział 801 19 708,00 zł       


Rozdz. 80146 19 708,00 zł       
§ 2707


19 708,00 zł       
2. Dział 853 1 287,00 zł         


Rozdz. 85395 1 287,00 zł         
§ 2007


1 095,00 zł         
§ 2009


192,00 zł            
3. Dział 900 120 000,00 zł     


Rozdz. 90019
120 000,00 zł     


§ 0970 120 000,00 zł     


Przewodniczący Rady Miejskiej


       mgr Witold RoŜałowski


dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska
wpływy z róŜnych dochodów


Zmniejsza si ę bud Ŝet po stronie dochodów bie Ŝących o kwot ę
Oświata i wychowanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność











Załącznik nr 4
do  Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach


z dnia 21.09.2011 r.


500 000,00 zł     
1. Dział 801 500 000,00 zł     


Rozdz. 80101 500 000,00 zł     
§ 6330


500 000,00 zł     


Przewodniczący Rady Miejskiej


       mgr Witold RoŜałowski


Zmniejsza si ę bud Ŝet po stronie dochodów maj ątkowych o kwot ę
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)











Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach


z dnia 21.09.2011 r.


5 074 910,00 zł  
1. Dział 700 10 000,00 zł       


Rozdz. 70078 10 000,00 zł       
10 000,00 zł       
10 000,00 zł       


2. Dział 750 250 000,00 zł     
Rozdz. 75023 250 000,00 zł     


250 000,00 zł     
250 000,00 zł     
250 000,00 zł     


3. Dział 754 81 500,00 zł       
Rozdz. 75416 81 500,00 zł       


81 500,00 zł       
81 500,00 zł       
9 000,00 zł         


72 500,00 zł       
4. Dział 758 3 000 000,00 zł  


Rozdz. 75814 3 000 000,00 zł  
3 000 000,00 zł  
3 000 000,00 zł  
3 000 000,00 zł  


5. Dział 801 1 370 918,00 zł  
Rozdz. 80101 585 612,00 zł     


` 585 612,00 zł     
585 612,00 zł     
250 702,00 zł     
334 910,00 zł     


Rozdz. 80104 214 879,00 zł     
` 214 879,00 zł     


214 879,00 zł     
181 830,00 zł     
33 049,00 zł       


Rozdz. 80110 350 708,00 zł     
350 708,00 zł     
350 708,00 zł     
315 541,00 zł     
35 167,00 zł       


Rozdz. 80113 80 996,00 zł       
80 996,00 zł       
80 996,00 zł       
36 996,00 zł       
44 000,00 zł       


Rozdz. 80114 37 570,00 zł       
37 570,00 zł       
37 570,00 zł       
37 570,00 zł       


Rozdz. 80148 97 678,00 zł       
97 678,00 zł       
97 678,00 zł       
60 929,00 zł       


     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone


Zespoły obsługi administracyjnej szkół
- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Stołówki szkolne i przedszkolne


- wydatki bieŜące, z tego:


- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
DowoŜenie uczniów do szkół


- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


Gimnazja
- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wynagrodzenia i składki od nich naliczone


     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


Przedszkola
- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe


- wydatki bieŜące, z tego:


- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


RóŜne rozliczenia
RóŜne rozliczenia finansowe


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
StraŜ gminna (miejska)


Zwiększa si ę bud Ŝet po stronie wydatków bie Ŝących o kwot ę
Gospodarka mieszkaniowa
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych


- wydatki bieŜące, z tego:
     - dotacje na zadania bieŜące


Administracja publiczna







36 749,00 zł       
Rozdz. 80195 3 475,00 zł         


3 475,00 zł         
3 475,00 zł         
3 475,00 zł         


6. Dział 852 93 500,00 zł       
Rozdz. 85203 50 000,00 zł       


50 000,00 zł       
50 000,00 zł       
50 000,00 zł       


Rozdz. 85213


5 500,00 zł         
5 500,00 zł         
5 500,00 zł         
5 500,00 zł         


Rozdz. 85216 38 000,00 zł       
38 000,00 zł       
38 000,00 zł       


7. Dział 854 46 792,00 zł       
Rozdz. 85401 45 384,00 zł       


45 384,00 zł       
45 384,00 zł       
45 384,00 zł       


Rozdz. 85415 1 408,00 zł         
1 408,00 zł         
1 408,00 zł         


8. Dział 900 200 000,00 zł     
Rozdz. 90015 200 000,00 zł     


200 000,00 zł     
200 000,00 zł     
200 000,00 zł     


9. Dział 921 22 200,00 zł       
Rozdz. 92116 22 200,00 zł       


22 200,00 zł       
22 200,00 zł       
22 200,00 zł       


Przewodniczący Rady Miejskiej


       mgr Witold RoŜałowski


- dotacje na zadania bieŜące


     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki


- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


Pomoc materialna dla uczniów
- wydatki bieŜące, z tego:
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
oświetlenie ulic, placów i dróg


- wydatki bieŜące, z tego:


     - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne


- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wynagrodzenia i składki od nich naliczone


Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej


- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zasiłki stałe


- wydatki bieŜące, z tego:


- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia


- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność


- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:











Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach


z dnia 21.09.2011 r.


45 000,00 zł       
1. Dział 900 20 000,00 zł       


Rozdz. 90019
20 000,00 zł       
20 000,00 zł       


2. Dział 754 25 000,00 zł       
Rozdz. 75412 25 000,00 zł       


25 000,00 zł       


Przewodniczący Rady Miejskiej


       mgr Witold RoŜałowski


- wydatki majątkowe


Zwiększa si ę bud Ŝet po stronie wydatków maj ątkowych o kwot ę
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska


- wydatki majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Ochotnicze straŜe poŜarne











Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach


z dnia 21.09.2011 r.


313 567,00 zł     
1. Dział 853 5 287,00 zł         


Rozdz. 85395 5 287,00 zł         
5 287,00 zł         
5 287,00 zł         


479,00 zł            
4 808,00 zł         


2. Dział 854 138 280,00 zł     
Rozdz. 85401 16 883,00 zł       


16 883,00 zł       
16 883,00 zł       
16 883,00 zł       


Rozdz. 85407 111 134,00 zł     
111 134,00 zł     
111 134,00 zł     
30 000,00 zł       
81 134,00 zł       


Rozdz. 85412
10 263,00 zł       
10 263,00 zł       
10 263,00 zł       
10 263,00 zł       


3. Dział 900 120 000,00 zł     
Rozdz. 90019


120 000,00 zł     
120 000,00 zł     
120 000,00 zł     
120 000,00 zł     


4. Dział 926 50 000,00 zł       
Rozdz. 92605 50 000,00 zł       


50 000,00 zł       
50 000,00 zł       
50 000,00 zł       


Przewodniczący Rady Miejskiej


       mgr Witold RoŜałowski


- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej


- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska


- wydatki bieŜące, z tego:


Placówki wychowania pozaszkolnego
- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy 
szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy


- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne


- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


Zmniejsza si ę bud Ŝet po stronie wydatków bie Ŝących o kwot ę
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność


- wydatki bieŜące, z tego:
     - wydatki jednostek budŜetowych, z tego:


- wynagrodzenia i składki od nich naliczone











Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach


z dnia 21.09.2011 r.


500 000,00 zł     
1. Dział 926 500 000,00 zł     


Rozdz. 92601 500 000,00 zł     
500 000,00 zł     


Przewodniczący Rady Miejskiej


       mgr Witold RoŜałowski


Zmniejsza si ę bud Ŝet po stronie wydatków maj ątkowych o kwot ę
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe


- wydatki majątkowe









