
ZARZĄDZENIE NR 460/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, 
poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 
oraz § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XVII/243/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2013, zarządza się co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

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

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 460/2013

Burmistrza Krapkowic
z 31.01.2013 r.

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających   na   przeniesieniu   planowanych   wydatków   w   ramach   działu   630   Turystyka,   w   sposób
następujący:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę  12 500,00 zł ;
a)
rozdz.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  12 500,00 zł ,
- § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

 12 500,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę  12 500,00 zł ;

a)
rozdz.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  12 500,00 zł ,
- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom
 12 500,00 zł ,

§ 2. 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:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę  150,00 zł ;
a)
rozdz.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  150,00 zł ,
- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom
 150,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę  150,00 zł ;

a)
rozdz.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  150,00 zł ,
- § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

 150,00 zł ,

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w sposób następujący:

1) zmniejsza się plan zleconych wydatków bieżących o kwotę  3 515,00 zł ;
a)
rozdz.

75101 Urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej,  kontroli  i  ochrony
prawa

 3 515,00 zł ,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  3 515,00 zł

2) zwiększa się plan zleconych wydatków bieżących o kwotę  3 515,00 zł ;

a)
rozdz.

75101 Urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej,  kontroli  i  ochrony
prawa

 3 515,00 zł ,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe  3 515,00 zł ,

§ 4. 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 się plan wydatków bieżących o kwotę  26 000,00 zł ;
a)
rozdz.

75412 Ochotnicze straże pożarne  3 500,00 zł ,
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- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  3 500,00 zł
b)
rozdz.

75416 Straż gminna (miejska)  22 500,00 zł ,
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  2 500,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych  20 000,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę  6 000,00 zł ;

a)
rozdz.

75412 Ochotnicze straże pożarne  3 500,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  3 500,00 zł ,
b)
rozdz.

75416 Straż gminna (miejska)  2 500,00 zł ,
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  2 500,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę  20 000,00 zł ;

a)
rozdz.

75416 Straż gminna (miejska)  20 000,00 zł ,
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  20 000,00 zł ,

§ 5. 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 się plan wydatków bieżących o kwotę  3 460,00 zł ;
a)
rozdz.

80104 Przedszkola  3 310,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  3 310,00 zł .
b)
rozdz.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  150,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  150,00 zł .
2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę  3 460,00 zł ;
a)
rozdz.

80104 Przedszkola  3 310,00 zł ,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  3 310,00 zł .
b)
rozdz.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  150,00 zł ,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  150,00 zł .

.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających   na   przeniesieniu   planowanych   wydatków   w   ramach   działu   854   Edukacyjna   opieka
wychowawcza, w sposób następujący:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę  1 200,00 zł ;
a)
rozdz.

85412 Kolonie  i  obozy  oraz  inne  formy  wypoczynku  dzieci  imłodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży

 1 200,00 zł ,

- § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

 1 200,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę  1 200,00 zł ;

a)
rozdz.

85412 Kolonie  i  obozy  oraz  inne  formy  wypoczynku  dzieci  imłodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży

 1 200,00 zł ,

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 1 200,00 zł ,

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem  68 924 037,00 zł

    w tym:
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1) dochody bieżące  53 911 061,00 zł ;
2) dochody majątkowe  6 962 976,00 zł ;
3) dotacje na zadania zlecone  4 517 929,00 zł ;

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem  68 924 037,00 zł
    w tym:
1) wydatki bieżące 52 586 466,00 ;
2) wydatki majątkowe 11 062 579,00 ;
3) wydatki na zadania zlecone  4 517 929,00 zł ;
4) rezerwa ogólna  175 000,00 zł ;
5) rezerwa celowa  275 000,00 zł ;
3. Planowany deficyt budżetowy  2 775 008,00 zł .

BURMISTRZ   KRAPKOWIC

           Andrzej Kasiura
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