
§ 1 9 600,00 zł                  
Dział 758 9 600,00 zł                   
Rozdz. 75818 9 600,00 zł                   

§ 4810 9 600,00 zł                   

§ 2 9 600,00 zł                  
Dział 750 6 600,00 zł                   
Rozdz. 75075 6 600,00 zł                   

§ 4300 6 600,00 zł                   
Dział 756

3 000,00 zł                   

Rozdz. 75647 3 000,00 zł                   
§ 4300 1 000,00 zł                   
§ 4610 2 000,00 zł                   

§ 3

3 400,00 zł                  
Dział 750 3 400,00 zł                   
Rozdz. 75095 3 400,00 zł                   

§ 4210 1 000,00 zł                   
§ 4300 2 400,00 zł                   

3 400,00 zł                  
Dział 750 3 400,00 zł                   
Rozdz. 75075 3 400,00 zł                   

§ 4300 3 400,00 zł                   

§ 4

45,00 zł                       
Dział 754 45,00 zł                        
Rozdz. 75412 45,00 zł                        

§ 6060 45,00 zł                        
45,00 zł                       

Dział 754 45,00 zł                        
Rozdz. 75412 45,00 zł                        

§ 4110 5,00 zł                          
§ 4170 40,00 zł                        

§ 5

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

ZARZĄDZENIE Nr 176/2011
Burmistrza Krapkowic z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany bud żetu 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 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 217, poz. 1281)
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, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r.
Nr 201, poz. 1183) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na rok 2011, zarządza się co nast ępuje:

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

Administracja publiczna
Pozostała działalność
zakup materiałów i wyposażenia

Ochotnicze straże pożarne
składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodzenia bezosobowe

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

zakup usług pozostałych

Zmniejsza si ę bud żet po stronie wydatków bie żących o kwot ę
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
rezerwy

Zwiększa si ę bud żet po stronie wydatków bie żących o kwot ę
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
zakup usług pozostałych

1. Zmniejsza si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
zakup usług pozostałych

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 Administracja publiczna, w sposób
następujący:

2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
zakup usług pozostałych
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63 334,00 zł                
38 181,00 zł                

Rozdz. 80101 38 181,00 zł                 
§ 4010 38 181,00 zł                 

25 153,00 zł                
Rozdz. 80101 20 099,00 zł                 

§ 4010 10 847,00 zł                 
§ 4110 8 027,00 zł                   
§ 4120 1 225,00 zł                   

Rozdz. 80104 4 296,00 zł                   
§ 4010 2 991,00 zł                   
§ 4110 776,00 zł                      
§ 4120 529,00 zł                      

Rozdz. 80148 758,00 zł                      
§ 4010 279,00 zł                      
§ 4110 328,00 zł                      
§ 4120 151,00 zł                      

63 334,00 zł                
25 000,00 zł                

Rozdz. 80101 25 000,00 zł                 
§ 4260 25 000,00 zł                 

2 500,00 zł                  
Rozdz. 80148 2 500,00 zł                   

§ 4220 2 500,00 zł                   
4 300,00 zł                  

Rozdz. 80104 4 300,00 zł                   
§ 4010 4 300,00 zł                   

16 334,00 zł                
Rozdz. 80104 14 951,00 zł                 

§ 4010 13 241,00 zł                 
§ 4110 1 580,00 zł                   
§ 4120 130,00 zł                      

Rozdz. 80148 1 383,00 zł                   
§ 4010 1 178,00 zł                   
§ 4110 205,00 zł                      

15 200,00 zł                
Rozdz. 80104 15 200,00 zł                 

§ 4010 15 200,00 zł                 

§ 6

5 358,00 zł                  
Rozdz. 80101 2 793,00 zł                   

§ 4110 1 761,00 zł                   
§ 4120 1 032,00 zł                   

Rozdz. 80114 795,00 zł                      
§ 4110 33,00 zł                        
§ 4120 762,00 zł                      

Rozdz. 80148 1 770,00 zł                   
§ 4110 63,00 zł                        
§ 4120 708,00 zł                      
§ 4170 99,00 zł                        
§ 4270 500,00 zł                      
§ 4280 100,00 zł                      
§ 4410 100,00 zł                      
§ 4700 200,00 zł                      

5 358,00 zł                  
Rozdz. 80101 2 793,00 zł                   

§ 4010 2 793,00 zł                   

zakup środków żywności

- w jednostce Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapko wicach
Szkoły podstawowe
zakup energii

- w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach
Stołówki szkolne i przedszkolne

składki na ubezpieczenia społeczne

Przedszkola
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
Stołówki szkolne i przedszkolne
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy

podróże służbowe krajowe
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

składki na ubezpieczenia społeczne

Stołówki szkolne i przedszkolne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy

składki na Fundusz Pracy

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodzenia bezosobowe

- w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowi cach
Przedszkola

składki na Fundusz Pracy
Stołówki szkolne i przedszkolne
wynagrodzenia osobowe pracowników

wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne

składki na ubezpieczenia społeczne

2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę
Szkoły podstawowe
wynagrodzenia osobowe pracowników

zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa 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 bie żących o kwot ę

Szkoły podstawowe

składki na Fundusz Pracy

2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

- w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowi cach

1. Zmniejsza si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

wynagrodzenia osobowe pracowników

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

Przedszkola
wynagrodzenia osobowe pracowników

- w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Ro gowie Opolskim
Szkoły podstawowe

- w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowi cach

wynagrodzenia osobowe pracowników

składki na Fundusz Pracy

Przedszkola
wynagrodzenia osobowe pracowników
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Rozdz. 80114 795,00 zł                      
§ 4010 795,00 zł                      

Rozdz. 80148 1 770,00 zł                   
§ 4010 1 770,00 zł                   

§ 7

8 000,00 zł                  
Rozdz. 80101 8 000,00 zł                   

§ 3020 1 500,00 zł                   
§ 4170 5 000,00 zł                   
§ 4240 1 000,00 zł                   
§ 4410 500,00 zł                      

4 365,00 zł                  
Rozdz. 80101 4 365,00 zł                   

§ 4210 2 165,00 zł                   
§ 4300 2 200,00 zł                   

3 635,00 zł                  
Rozdz. 80101 3 635,00 zł                   

§ 6060 3 635,00 zł                   

§ 8

5 581,00 zł                  
Rozdz. 80101 2 400,00 zł                   

§ 4110 2 400,00 zł                   
Rozdz. 80110 1 900,00 zł                   

§ 4110 1 900,00 zł                   
Rozdz. 80114 1 281,00 zł                   

§ 4110 400,00 zł                      
§ 4120 881,00 zł                      

5 581,00 zł                  
Rozdz. 80101 4 300,00 zł                   

§ 4010 4 300,00 zł                   
Rozdz. 80114 1 281,00 zł                   

§ 4010 1 281,00 zł                   

§ 9

382,00 zł                     
Rozdz. 80104 185,00 zł                      

§ 4120 185,00 zł                      
Rozdz. 80148 197,00 zł                      

§ 3020 27,00 zł                        
§ 4110 121,00 zł                      
§ 4120 49,00 zł                        

382,00 zł                     
Rozdz. 80104 382,00 zł                      

§ 4110 382,00 zł                      

§ 10

3 616,00 zł                  
Rozdz. 80104 2 778,00 zł                   

§ 4110 2 778,00 zł                   

składki na ubezpieczenia społeczne

1. Zmniejsza si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

składki na ubezpieczenia społeczne

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

podróże służbowe krajowe

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

Szkoły podstawowe

wynagrodzenia osobowe pracowników

składki na ubezpieczenia społeczne
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę
Szkoły podstawowe

Gimnazja

składki na Fundusz Pracy

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
wynagrodzenia osobowe pracowników

wynagrodzenia bezosobowe
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3. Zwiększa si ę plan wydatków maj ątkowych o kwot ę

zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych

2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

wynagrodzenia osobowe pracowników

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 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 bie żących o kwot ę

Szkoły podstawowe
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 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 bie żących o kwot ę

Przedszkola
składki na ubezpieczenia społeczne

Przedszkola
składki na ubezpieczenia społeczne

Stołówki szkolne i przedszkolne

składki na Fundusz Pracy
2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

składki na ubezpieczenia społeczne
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

składki na Fundusz Pracy

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne 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 bie żących o kwot ę

Przedszkola

wynagrodzenia osobowe pracowników
Stołówki szkolne i przedszkolne
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Rozdz. 80148 838,00 zł                      
§ 4110 618,00 zł                      
§ 4120 220,00 zł                      

3 616,00 zł                  
Rozdz. 80104 2 987,00 zł                   

§ 4010 2 877,00 zł                   
§ 4120 110,00 zł                      

Rozdz. 80148 629,00 zł                      
§ 4010 629,00 zł                      

§ 11

2 200,00 zł                  
Rozdz. 80104 1 900,00 zł                   

§ 4110 1 300,00 zł                   
§ 4120 600,00 zł                      

Rozdz. 80148 300,00 zł                      
§ 4120 300,00 zł                      

2 200,00 zł                  
Rozdz. 80104 1 900,00 zł                   

§ 4010 1 900,00 zł                   
Rozdz. 80148 300,00 zł                      

§ 4010 300,00 zł                      

§ 12

2 880,00 zł                  
Rozdz. 80104 1 500,00 zł                   

§ 4120 1 500,00 zł                   
Rozdz. 80148 1 380,00 zł                   

§ 4120 1 380,00 zł                   
2 880,00 zł                  

Rozdz. 80104 2 880,00 zł                   
§ 4110 2 880,00 zł                   

§ 13

410,00 zł                     
Rozdz. 80104 410,00 zł                      

§ 4120 410,00 zł                      
410,00 zł                     

Rozdz. 80104 410,00 zł                      
§ 3020 338,00 zł                      
§ 4110 72,00 zł                        

§ 14

19 480,00 zł                
Rozdz. 80110 9 480,00 zł                   

§ 4110 1 180,00 zł                   
§ 4300 7 000,00 zł                   
§ 4410 1 300,00 zł                   

Rozdz. 80113 10 000,00 zł                 
§ 4210 3 000,00 zł                   
§ 4300 7 000,00 zł                   

19 480,00 zł                
Rozdz. 80110 13 700,00 zł                 

§ 4210 8 700,00 zł                   
§ 4260 5 000,00 zł                   

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w sposób
następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

Przedszkola

2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę
Przedszkola

składki na ubezpieczenia społeczne
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

1. Zmniejsza si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

składki na Fundusz Pracy
2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

Przedszkola

składki na Fundusz Pracy
Stołówki szkolne i przedszkolne
wynagrodzenia osobowe pracowników

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 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 bie żących o kwot ę

Przedszkola
składki na Fundusz Pracy
Stołówki szkolne i przedszkolne

składki na Fundusz Pracy

Gimnazja
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii

zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
Dowożenie uczniów do szkół

wynagrodzenia osobowe pracowników

Stołówki szkolne i przedszkolne

składki na Fundusz Pracy
2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

składki na ubezpieczenia społeczne

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne 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 bie żących o kwot ę

Przedszkola
składki na ubezpieczenia społeczne

Przedszkola
składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodzenia osobowe pracowników

zakup usług pozostałych
zakup materiałów i wyposażenia

Gimnazja
składki na ubezpieczenia społeczne

składki na Fundusz Pracy
Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne i przedszkolne

składki na Fundusz Pracy
2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

Przedszkola
wynagrodzenia osobowe pracowników
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Rozdz. 80113 640,00 zł                      
§ 4010 15,00 zł                        
§ 4110 25,00 zł                        
§ 4120 600,00 zł                      

Rozdz. 80114 500,00 zł                      
§ 4110 500,00 zł                      

Rozdz. 80148 4 640,00 zł                   
§ 4110 40,00 zł                        
§ 4210 600,00 zł                      
§ 4220 4 000,00 zł                   

§ 15

43,00 zł                       
Rozdz. 85195 43,00 zł                        

§ 4210 43,00 zł                        
43,00 zł                       

Rozdz. 85195 43,00 zł                        
§ 4110 43,00 zł                        

§ 16

25 622,00 zł                
Rozdz. 85212

1 092,00 zł                   
§ 4040 268,00 zł                      
§ 4210 266,00 zł                      
§ 4300 558,00 zł                      

Rozdz. 85219 14 300,00 zł                 
§ 4110 9 000,00 zł                   
§ 4120 5 300,00 zł                   

Rozdz. 85228 130,00 zł                      
§ 4120 130,00 zł                      

Rozdz. 85295 10 100,00 zł                 
§ 3110 10 100,00 zł                 

25 622,00 zł                
Rozdz. 85212

1 092,00 zł                   
§ 4010 746,00 zł                      
§ 4110 311,00 zł                      
§ 4120 35,00 zł                        

Rozdz. 85219 24 400,00 zł                 
§ 4210 16 955,00 zł                 
§ 4300 7 000,00 zł                   
§ 4400

445,00 zł                      
Rozdz. 85228 130,00 zł                      

§ 4110 130,00 zł                      

§ 17

1 756,00 zł                  
Rozdz. 85228 1 756,00 zł                   

§ 4110 1 650,00 zł                   
§ 4120 106,00 zł                      

1 756,00 zł                  
Rozdz. 85228 1 756,00 zł                   

§ 4170 1 756,00 zł                   

składki na Fundusz Pracy

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 Pomoc społeczna, w sposób
następujący:

zakup usług pozostałych
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 
garażowe

1. Zmniejsza si ę plan wydatków bie żących na zadania zlecone o kwot ę

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
składki na ubezpieczenia społeczne

składki na Fundusz Pracy

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, w sposób
następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków bie żących na zadania zlecone o kwot ę

Pozostała działalność
zakup materiałów i wyposażenia

2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących na zadania zlecone o kwot ę
Pozostała działalność
składki na ubezpieczenia społeczne

Ośrodki pomocy społecznej
składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne

zakup materiałów i wyposażenia

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
dodatkowe wynagrodzenie roczne

zakup usług pozostałych
zakup materiałów i wyposażenia

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
wynagrodzenia osobowe pracowników

składki na Fundusz Pracy

składki na ubezpieczenia społeczne

Dowożenie uczniów do szkół
wynagrodzenia osobowe pracowników

składki na ubezpieczenia społeczne

zakup środków żywności

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
składki na ubezpieczenia społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wynagrodzenia bezosobowe

zakup materiałów i wyposażenia

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 Pomoc społeczna, w sposób
następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

składki na Fundusz Pracy

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

składki na ubezpieczenia społeczne

Stołówki szkolne i przedszkolne

składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy

Pozostała działalność

2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę
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§ 18

856,00 zł                     
856,00 zł                     

Rozdz. 85401 856,00 zł                      
§ 4010 703,00 zł                      
§ 4110 126,00 zł                      
§ 4120 27,00 zł                        

856,00 zł                     
856,00 zł                     

Rozdz. 85401 856,00 zł                      
§ 4300 856,00 zł                      

§ 19

1 525,00 zł                  
Rozdz. 85401 1 525,00 zł                   

§ 4120 424,00 zł                      
§ 4170 500,00 zł                      
§ 4210 309,00 zł                      
§ 4300 100,00 zł                      
§ 4270 100,00 zł                      
§ 4700 92,00 zł                        

1 525,00 zł                  
Rozdz. 85401 1 525,00 zł                   

§ 4110 1 525,00 zł                   

§ 20

402,00 zł                     
Rozdz. 85401 402,00 zł                      

§ 4110 353,00 zł                      
§ 4120 49,00 zł                        

402,00 zł                     
Rozdz. 85401 402,00 zł                      

§ 4010 402,00 zł                      

§ 21

953,00 zł                     
Rozdz. 85401 953,00 zł                      

§ 4110 850,00 zł                      
§ 4120 103,00 zł                      

953,00 zł                     
Rozdz. 85401 953,00 zł                      

§ 4010 953,00 zł                      

§ 22 Bud żet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

    w tym:

    w tym:

Świetlice szkolne

składki na Fundusz Pracy

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

Świetlice szkolne

2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę
Świetlice szkolne
wynagrodzenia osobowe pracowników

wynagrodzenia osobowe pracowników

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w
sposób następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

Świetlice szkolne
składki na ubezpieczenia społeczne

składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy

2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę
Świetlice szkolne
składki na ubezpieczenia społeczne

zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
zakup usług remontowych
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Świetlice szkolne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w
Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza, w sposób następujący:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków
między jednostkami w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków bie żących o kwot ę
- w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Ro gowie Opolskim

1. Zmniejsza si ę plan wydatków bie żących o kwot ę

- w jednostce Urz ąd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Świetlice szkolne
zakup usług pozostałych

- dochody ogółem 55 329 624,00 zł                              
- dotacje na zadania zlecone 4 980 774,00 zł                                

219 002,00 zł                                   

- wydatki ogółem 57 524 632,00 zł                              
- wydatki na zadania zlecone 4 980 774,00 zł                                

1. Plan dochodów i przychodów ogółem 64 129 624,00 zł                             

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 64 129 624,00 zł                             

- rezerwa ogólna 37 971,00 zł                                     
- rezerwa celowa

2. Zwiększa si ę plan wydatków bie żących o kwot ę
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§ 23

BURMISTRZ   KRAPKOWIC

           Andrzej Kasiura

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

3. Planowany deficyt bud żetowy 2 195 008,00 zł                               
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