
700,00 zł           
Rozdz. 80104 700,00 zł           

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 700,00 zł           
700,00 zł           

Rozdz. 80148 700,00 zł           
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 700,00 zł           

3 091,00 zł        
Rozdz. 80101 2 954,00 zł        

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 954,00 zł        
Rozdz. 80148 137,00 zł           

§ 4010 137,00 zł           
3 091,00 zł        

Rozdz. 80101 2 954,00 zł        
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 954,00 zł        

Rozdz. 80148 137,00 zł           
§ 4040 137,00 zł           

925,00 zł           
Rozdz. 85412

925,00 zł           
§ 4300 zakup usług pozostałych 925,00 zł           

925,00 zł           
Rozdz. 85412

925,00 zł           

§ 4210 925,00 zł           

754,00 zł           
Rozdz. 85401 18,00 zł             

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18,00 zł             

§ 1

§ 3

Przedszkola

Na podstawie art. 30 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 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 § 13 ust. 2 Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Krapkowice
na rok 2011, zarządza się co nast ępuje:

zakup materiałów i wyposaŜenia

Stołówki szkolne i przedszkolne

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

ZARZĄDZENIE Nr 41/2011
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 luty 2011 r.

w sprawie zmiany bud Ŝetu gminy Krapkowice na 2011 rok

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801"Oświata i wychowanie", w sposób 
następujący:

1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę 

2. Zwiększa si ę plan wydatków środków własnych o kwot ę

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854"Edukacyjna opieka
wychowawcza", w sposób następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

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

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

§ 4

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w
Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854"Edukacyjna opieka
wychowawcza", w sposób następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

Świetlice szkolne

§ 2

Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w
Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801"Oświata i
wychowanie", w sposób następujący:

1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę 
Szkoły podstawowe

2. Zwiększa si ę plan wydatków środków własnych o kwot ę



Rozdz. 85412

736,00 zł           
§ 4300 zakup usług pozostałych 736,00 zł           

754,00 zł           
Rozdz. 85401 18,00 zł             

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18,00 zł             
Rozdz. 85412

736,00 zł           

§ 4210 736,00 zł           

606,00 zł           
Rozdz. 85412

606,00 zł           
§ 4300 zakup usług pozostałych 606,00 zł           

606,00 zł           
Rozdz. 85412

606,00 zł           

§ 4210 606,00 zł           

440,00 zł           
Rozdz. 85412

440,00 zł           
§ 4300 zakup usług pozostałych 440,00 zł           

440,00 zł           
Rozdz. 85412

440,00 zł           

§ 4240 440,00 zł           

493,00 zł           
Rozdz. 85412

493,00 zł           
§ 4300 zakup usług pozostałych 493,00 zł           

493,00 zł           
Rozdz. 85412

493,00 zł           

§ 4210 493,00 zł           

14 017,00 zł      
Rozdz. 80110 6 911,00 zł        

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł        
§ 4210 2 665,00 zł        

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Zespół Szkół Sportowych w Krapkowicach
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854"Edukacyjna opieka wychowawcza",
w sposób następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

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

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a
takŜe szkolenia młodzieŜy
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek

zakup materiałów i wyposaŜenia

§ 6

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie
Opolskim Nr 3, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854"Edukacyjna opieka
wychowawcza", w sposób następujący:

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 si ę plan wydatków o kwot ę

§ 5

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

§ 7

§ 8

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

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

1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

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

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801"Oświata i wychowanie", w sposób 
następujący:

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

zakup materiałów i wyposaŜenia

1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę 
Gimnazja

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

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

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

Świetlice szkolne



§ 4260 zakup energii 1 594,00 zł        
§ 4270 zakup usług remontowych 1 200,00 zł        
§ 4300 zakup usług pozostałych 452,00 zł           

Rozdz. 80113 1 316,00 zł        
§ 4040 368,00 zł           
§ 4210 500,00 zł           
§ 4430 róŜne opłaty i składki 448,00 zł           

Rozdz. 80114 3 899,00 zł        
§ 4040 2 899,00 zł        
§ 4170 1 000,00 zł        

Rozdz. 80148 1 891,00 zł        
§ 4040 391,00 zł           
§ 4260 1 000,00 zł        
§ 4300 zakup usług pozostałych 500,00 zł           

14 017,00 zł      
Rozdz. 80110 12 617,00 zł      

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000,00 zł        
§ 4040 6 323,00 zł        
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 1 294,00 zł        

Rozdz. 80113 800,00 zł           
§ 3020 800,00 zł           

Rozdz. 80148 600,00 zł           
§ 3020 600,00 zł           

Miasta i Gminy w Krapkowicach.

BURMISTRZ   KRAPKOWIC

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
dodatkowe wynagrodzenie roczne
wynagrodzenia bezosobowe
Stołówki szkolne i przedszkolne

zakup energii
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Gimnazja

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

DowoŜenie uczniów do szkół

DowoŜenie uczniów do szkół

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

Andrzej Kasiura

2. Zwiększa si ę plan wydatków środków własnych o kwot ę

§ 9

Stołówki szkolne i przedszkolne

zakup materiałów i wyposaŜenia


