
§ 1 35 903,00 zł     
Dział 854 35 903,00 zł     
Rozdz. 85415 35 903,00 zł     

§ 2030
35 903,00 zł     

§ 2 86 995,00 zł     
Dział 010 42,00 zł            
Rozdz. 01095 42,00 zł            

§ 4120 42,00 zł            
Dział 600 50 000,00 zł     
Rozdz. 60016 50 000,00 zł     

§ 4270 50 000,00 zł     
Dział 754 1 050,00 zł       
Rozdz. 75405 1 050,00 zł       

§ 3000 1 050,00 zł       
Dział 854 35 903,00 zł     
Rozdz. 85415 35 903,00 zł     

§ 3260 35 903,00 zł     

§ 3 51 092,00 zł     
Dział 010 42,00 zł            
Rozdz. 01095 42,00 zł            

§ 4110 42,00 zł            
Dział 600 50 000,00 zł     
Rozdz. 60016 50 000,00 zł     

§ 6050 50 000,00 zł     
Dział 758 1 050,00 zł       
Rozdz. 75818 1 050,00 zł       

§ 4810 1 050,00 zł       

§ 4

73 797,00 zł     
73 797,00 zł     

Rozdz. 80104 73 797,00 zł     
§ 4017 63 375,00 zł     
§ 4019 905,00 zł          
§ 4177 9 375,00 zł       
§ 4179 142,00 zł          

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
zakup usług remontowych

Transport i łączność

inne formy pomocy dla uczniów

Komendy powiatowe Policji
wpłaty jednostek na fundusz celowy

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Edukacyjna opieka wychowawcza

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych
zadań bieŜących gmin (związków gmin)

- w jednostce Urz ąd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
składki na Fundusz Pracy

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność

Zwiększa si ę bud Ŝet po stronie dochodów o kwot ę

1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

Przedszkola
wynagrodzenia osobowe pracowników

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych, polegających na przeniesieniu planowanych
wydatków między jednostkami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

ZARZĄDZENIE Nr 114/2011
Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany bud Ŝetu gminy Krapkowice na 2011 rok

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 art. 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) 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:

Zwiększa si ę bud Ŝet po stronie wydatków o kwot ę

Pomoc materialna dla uczniów

wynagrodzenia bezosobowe
wynagrodzenia bezosobowe

wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmniejsza si ę bud Ŝet po stronie wydatków o kwot ę

RóŜne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
rezerwy

składki na ubezpieczenia społeczne

Drogi publiczne gminne
wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
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73 797,00 zł     
13 315,00 zł     

Rozdz. 80104 13 315,00 zł     
§ 4017 11 327,00 zł     
§ 4019 173,00 zł          
§ 4117 1 510,00 zł       
§ 4119 23,00 zł            
§ 4127 278,00 zł          
§ 4129 4,00 zł              

7 121,00 zł       
Rozdz. 80104 7 121,00 zł       

§ 4017 6 058,00 zł       
§ 4019 92,00 zł            
§ 4117 808,00 zł          
§ 4119 12,00 zł            
§ 4127 149,00 zł          
§ 4129 2,00 zł              

17 601,00 zł     
Rozdz. 80104 17 601,00 zł     

§ 4017 14 972,00 zł     
§ 4019 228,00 zł          
§ 4117 1 996,00 zł       
§ 4119 30,00 zł            
§ 4127 369,00 zł          
§ 4129 6,00 zł              

13 779,00 zł     
Rozdz. 80104 13 779,00 zł     

§ 4017 11 721,00 zł     
§ 4019 179,00 zł          
§ 4117 1 563,00 zł       
§ 4119 24,00 zł            
§ 4127 288,00 zł          
§ 4129 4,00 zł              

21 981,00 zł     
Rozdz. 80104 21 981,00 zł     

§ 4017 19 297,00 zł     
§ 4019 233,00 zł          
§ 4117 2 039,00 zł       
§ 4119 31,00 zł            
§ 4127 375,00 zł          
§ 4129 6,00 zł              

§ 5

50 000,00 zł     
50 000,00 zł     

Rozdz. 80101 19 405,00 zł     
§ 4300 19 405,00 zł     

Rozdz. 80110 30 595,00 zł     
§ 4300 30 595,00 zł     

50 000,00 zł     
50 000,00 zł     

Rozdz. 80101 50 000,00 zł     
§ 4270 50 000,00 zł     

§ 6

zakup usług pozostałych
2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

- w jednostce Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapko wicach
Szkoły podstawowe
zakup usług remontowych

Przedszkola

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

- w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Ro gowie Opolskim

wynagrodzenia osobowe pracowników

wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych, polegających na przeniesieniu planowanych
wydatków między jednostkami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

- w jednostce Urz ąd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Szkoły podstawowe

składki na Fundusz Pracy
- w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy

Przedszkola
wynagrodzenia osobowe pracowników

składki na ubezpieczenia społeczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy

wynagrodzenia osobowe pracowników

składki na Fundusz Pracy
- w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowi cach

Przedszkola
wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
składki na Fundusz Pracy

- w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowi cach
Przedszkola
wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
składki na Fundusz Pracy

- w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowi cach
Przedszkola
wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
składki na Fundusz Pracy

zakup usług pozostałych
Gimnazja

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 Administracja publiczna, w
sposób następujący:
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80 000,00 zł     
Rozdz. 75022 6 000,00 zł       

§ 4210 3 000,00 zł       
§ 4420 3 000,00 zł       

Rozdz. 75023 56 000,00 zł     
§ 4260 10 000,00 zł     
§ 4270 10 000,00 zł     
§ 4350 5 000,00 zł       
§ 4380 2 000,00 zł       
§ 4410 4 000,00 zł       
§ 4430 5 000,00 zł       
§ 6060 20 000,00 zł     

Rozdz. 75075 10 000,00 zł     
§ 4210 6 500,00 zł       
§ 4430 3 500,00 zł       

Rozdz. 75095 8 000,00 zł       
§ 4210 5 000,00 zł       
§ 4300 3 000,00 zł       

80 000,00 zł     
Rozdz. 75023 80 000,00 zł     

§ 4210 40 000,00 zł     
§ 4300 40 000,00 zł     

§ 7

19 782,00 zł     
Rozdz. 75011 2 412,00 zł       

§ 4040 2 412,00 zł       
Rozdz. 75056 17 370,00 zł     

§ 3040 17 370,00 zł     
19 782,00 zł     

Rozdz. 75011 2 412,00 zł       
§ 4110 2 206,00 zł       
§ 4410 206,00 zł          

Rozdz. 75056 17 370,00 zł     
§ 3020 17 370,00 zł     

§ 8

869,00 zł          
Rozdz. 75095 869,00 zł          

§ 4217 847,00 zł          
§ 4219 22,00 zł            

869,00 zł          
Rozdz. 75095 869,00 zł          

§ 4300 718,00 zł          
§ 4307 129,00 zł          
§ 4309 22,00 zł            

§ 9

1 514,00 zł       
Rozdz. 75412 843,00 zł          

§ 6060 843,00 zł          

1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
zakup materiałów i wyposaŜenia

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
zakup materiałów i wyposaŜenia

podróŜe słuŜbowe zagraniczne

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
zakup materiałów i wyposaŜenia
róŜne opłaty i składki
Pozostała działalność
zakup materiałów i wyposaŜenia
zakup usług pozostałych

zakup usług pozostałych

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
zakup energii

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

zakup usług remontowych
zakup usług dostępu do sieci Internet
zakup usług obejmujących tłumaczenia

róŜne opłaty i składki
podróŜe słuŜbowe krajowe

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa, w sposób następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

Ochotnicze straŜe poŜarne
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

Urzędy wojewódzkie
składki na ubezpieczenia społeczne
podróŜe słuŜbowe krajowe

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 Administracja publiczna, w
sposób następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków na zadania zlecone o kwot ę

Urzędy wojewódzkie
dodatkowe wynagrodzenia roczne

zakup materiałów i wyposaŜenia

Spis powszechny i inne
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Spis powszechny i inne
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 Administracja publiczna, w
sposób następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków środków z Unii Europejskiej o kwot ę

Pozostała działalność
zakup materiałów i wyposaŜenia

2. Zwiększa si ę plan wydatków na zadania zlecone o kwot ę

zakup usług pozostałych
zakup usług pozostałych

2. Zwiększa si ę plan wydatków środków z Unii Europejskiej o kwot ę

Pozostała działalność
zakup usług pozostałych
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Rozdz. 75416 671,00 zł          
§ 4350 671,00 zł          

1 514,00 zł       
Rozdz. 75412 843,00 zł          

§ 3020 696,00 zł          
§ 4280 147,00 zł          

Rozdz. 75416 671,00 zł          
§ 4280 111,00 zł          
§ 4700 560,00 zł          

§ 10

2 000,00 zł       
Rozdz. 80195 2 000,00 zł       

§ 4210 2 000,00 zł       
2 000,00 zł       

Rozdz. 80195 2 000,00 zł       
§ 4300 2 000,00 zł       

§ 11

32 488,00 zł     
Rozdz. 90019

12 488,00 zł     
§ 4300 12 488,00 zł     

Rozdz. 90095 20 000,00 zł     
§ 4170 3 000,00 zł       
§ 4210 17 000,00 zł     

32 488,00 zł     
Rozdz. 90019

12 488,00 zł     
§ 4430 12 488,00 zł     

Rozdz. 90095 20 000,00 zł     
§ 4300 20 000,00 zł     

§ 12

6 100,00 zł       
Rozdz. 80101 5 000,00 zł       

§ 4210 5 000,00 zł       
Rozdz. 80114 1 100,00 zł       

§ 4260 500,00 zł          
§ 4350 600,00 zł          

6 100,00 zł       
Rozdz. 80101 5 000,00 zł       

§ 4300 5 000,00 zł       
Rozdz. 80114 1 100,00 zł       

§ 4300 1 100,00 zł       

§ 13

11 200,00 zł     
Rozdz. 80101 4 500,00 zł       

§ 3030 1 000,00 zł       

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 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
zakup materiałów i wyposaŜenia

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

Szkoły podstawowe
zakup usług pozostałych

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
zakup energii

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Zespół Szkół Sportowych Nr 1w
Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i
wychowanie, w sposób następujący:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, w sposób następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
róŜne opłaty i składki

1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

zakup usług dostępu do sieci Internet

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
zakup usług pozostałych

zakup usług pozostałych

Szkoły podstawowe
róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
zakup usług pozostałych

StraŜ gminna (miejska)
zakup usług dostępu do sieci Internet

StraŜ gminna (miejska)
zakup usług zdrowotnych

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

Ochotnicze straŜe poŜarne
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
zakup usług zdrowotnych

szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy 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

Pozostała działalność
zakup materiałów i wyposaŜenia

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

Pozostała działalność
zakup usług pozostałych

Pozostała działalność
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposaŜenia

Pozostała działalność

4 z 6



§ 4360 1 000,00 zł       
§ 4420 2 500,00 zł       

Rozdz. 80110 2 500,00 zł       
3030 500,00 zł          

§ 4360 500,00 zł          
§ 4420 1 500,00 zł       

Rozdz. 80114 800,00 zł          
§ 4210 500,00 zł          
§ 4370 200,00 zł          
§ 4410 100,00 zł          

Rozdz. 80146 200,00 zł          
§ 4300 200,00 zł          

Rozdz. 80148 3 200,00 zł       
§ 4270 2 000,00 zł       
§ 4300 1 000,00 zł       
§ 4410 200,00 zł          

11 200,00 zł     
Rozdz. 80114 6 800,00 zł       

§ 4110 6 800,00 zł       
Rozdz. 80146 200,00 zł          

§ 4700 200,00 zł          
Rozdz. 80148 4 200,00 zł       

§ 4210 4 200,00 zł       

§ 14

3 000,00 zł       
Rozdz. 80104 2 000,00 zł       

§ 4300 2 000,00 zł       
Rozdz. 80148 1 000,00 zł       

§ 4270 1 000,00 zł       
3 000,00 zł       

Rozdz. 80104 2 000,00 zł       
§ 4210 2 000,00 zł       

Rozdz. 80148 1 000,00 zł       
§ 4300 1 000,00 zł       

§ 15

9,00 zł              
Rozdz. 85395 9,00 zł              

§ 4117 9,00 zł              
9,00 zł              

Rozdz. 85395 9,00 zł              
§ 4017 1,00 zł              
§ 4019 1,00 zł              
§ 4127 1,00 zł              
§ 4177 5,00 zł              
§ 4179 1,00 zł              

§ 16

207,00 zł          
Rozdz. 85203 207,00 zł          

§ 4040 207,00 zł          

Przedszkola
zakup materiałów i wyposaŜenia
Stołówki szkolne i przedszkolne
zakup usług pozostałych

Stołówki szkolne i przedszkolne
zakup usług remontowych

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 2 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

Przedszkola
zakup usług pozostałych

1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

Ośrodki wsparcia
dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
wynagrodzenia bezosobowe

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w
Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 Pomoc
społeczna, w sposób następujący:

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

Pozostała działalność
wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenia osobowe pracowników

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w
Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 835 Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej, w sposób następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

Pozostała działalność
składki na ubezpieczenia społeczne

róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Stołówki szkolne i przedszkolne

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
podróŜe słuŜbowe krajowe

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
składki na ubezpieczenia społeczne

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
zakup usług pozostałych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej

Stołówki szkolne i przedszkolne

zakup materiałów i wyposaŜenia

podróŜe słuŜbowe zagraniczne
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
zakup materiałów i wyposaŜenia

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
podróŜe słuŜbowe zagraniczne
Gimnazja

zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
podróŜe słuŜbowe krajowe

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę
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207,00 zł          
Rozdz. 85203 207,00 zł          

§ 4010 207,00 zł          

§ 17

2 438,00 zł       
Rozdz. 85203 2 438,00 zł       

§ 4040 2 438,00 zł       
2 438,00 zł       

Rozdz. 85203 2 438,00 zł       
§ 4010 2 438,00 zł       

§ 18 Bud Ŝet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

    w tym:

    w tym:

§ 19

BURMISTRZ   KRAPKOWIC

           Andrzej Kasiura

wynagrodzenia osobowe pracowników

Ośrodki wsparcia
dodatkowe wynagrodzenie roczne

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

2. Zwiększa si ę plan wydatków na zadania zlecone o kwot ę

Ośrodki wsparcia

Ośrodki wsparcia
wynagrodzenia osobowe pracowników

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w
Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 Pomoc
społeczna, w sposób następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków na zadania zlecone o kwot ę

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

2 073 430,00 zł                    

56 567 526,00 zł                  
4 746 043,00 zł                    

136 702,00 zł                       
359 002,00 zł                       - rezerwa celowa

3. Planowany deficyt bud Ŝetowy

- dochody ogółem
- dotacje na zadania zlecone

54 494 096,00 zł                  
4 746 043,00 zł                    

63 172 518,00 zł                  1. Plan dochodów i przychodów ogółem

- wydatki na zadania zlecone
- rezerwa ogólna

- wydatki ogółem

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 63 172 518,00 zł                  

6 z 6


