
ZARZĄDZENIE NR 637/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 23 października 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 2013 r. 
poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 
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. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 

§ 3. 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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§ 1. 167 584,00 zł
1) dział 852 56 877,00 zł
a) rozdz. 85219 22 369,00 zł

- § 2030 22 369,00 zł

b) rozdz. 85295 34 508,00 zł

- § 2030 34 508,00 zł

2) dział 854 110 707,00 zł
a) rozdz. 85415 110 707,00 zł

- § 2030 93 500,00 zł

- § 2040 17 207,00 zł

§ 2. 167 584,00 zł

1) dział 852 56 877,00 zł

a) rozdz. 85219 22 369,00 zł

- § 4010 22 369,00 zł

b) rozdz. 85295 34 508,00 zł

- § 3110 34 508,00 zł

1) dział 854 100 226,00 zł

a) rozdz. 85415 100 226,00 zł

- § 3260 100 226,00 zł

1) dział 854 1 550,00 zł

a) rozdz. 85415 1 550,00 zł

- § 3260 1 550,00 zł

1) dział 854 5 806,00 zł

a) rozdz. 85415 5 806,00 zł

- § 3260 5 806,00 zł

1) dział 854 675,00 zł

a) rozdz. 85415 675,00 zł

- § 3260 675,00 zł

1) dział 854 1 550,00 zł

a) rozdz. 85415 1 550,00 zł

- § 3260 1 550,00 zł

1) dział 854 900,00 zł

a) rozdz. 85415 900,00 zł

- § 3260 900,00 złInne formy pomocy dla uczniów

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Inne formy pomocy dla uczniów

7. w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach
Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

3. w jednostce Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach
Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

5. w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim
Edukacyjna opieka wychowawcza

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 637/2013

z 23.10.2013 r.
Burmistrza Krapkowic

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę
Pomoc społeczna

Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Ośrodki pomocy społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)

Edukacyjna opieka wychowawcza

4. w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach

Inne formy pomocy dla uczniów

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Inne formy pomocy dla uczniów

Inne formy pomocy dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Inne formy pomocy dla uczniów

6. w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy

Edukacyjna opieka wychowawcza

2. w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w

całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

1. w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 
Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Pozostała działalność

Świadczenia społeczne
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§ 3.

46 225,00 zł

a) rozdz. 60016 46 225,00 zł
- § 6050 46 225,00 zł

3 775,00 zł

a) rozdz. 60016 3 775,00 zł
- § 4430 3 775,00 zł

50 000,00 zł

a) rozdz. 60016 50 000,00 zł
- § 4210 8 000,00 zł
- § 4260 600,00 zł
- § 4270 41 400,00 zł

§ 4.

2 600,00 zł

a) rozdz. 75023 2 600,00 zł
- § 4300 2 600,00 zł

2 600,00 zł
a) rozdz. 75023 2 600,00 zł
- §

4140 1 400,00 zł

- § 4170 1 200,00 zł

§ 5.

270,00 zł                 
Rozdz. 75414 270,00 zł                 

§ 4700
270,00 zł                 

270,00 zł                 
Rozdz. 75414 270,00 zł                 

§ 3020 270,00 zł                 

§ 6.

27 850,00 zł
a) rozdz. 80104 27 850,00 zł

- § 4010 27 850,00 zł

27 850,00 zł
a) rozdz. 80104 9 740,00 zł

- § 3020 500,00 zł
- § 4110 6 700,00 zł
- § 4170 2 040,00 zł
- § 4210 500,00 zł

b) rozdz. 80148 18 110,00 zł
- § 4010 15 900,00 zł
- § 4110 2 100,00 zł
- § 4120 110,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Stołówki szkolne i przedszkolne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę
Przedszkola

Wynagrodzenia bezosobowe

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu801 Oświata i wychowanie, w sposób
następujący:
1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Przedszkola
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu750 Administracja publiczna, w sposób
następujący:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakup usług pozostałych

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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 bie żących na zadania własne o kwot ę

Obrona cywilna

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu600 Transport i łączność, w sposób
następujący:

Zakup energii

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Drogi publiczne gminne

Różne opłąty i składki

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup usług remontowych

Drogi publiczne gminne

Obrona cywilna
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§ 7.

3 100,00 zł
a) rozdz. 80104 1 600,00 zł

- § 4120 1 237,00 zł
- § 4040 363,00 zł

b) rozdz. 80148 1 500,00 zł
- § 4010 1 124,00 zł
- § 4040 376,00 zł

3 100,00 zł
a) rozdz. 80104 1 600,00 zł

- § 4110 1 600,00 zł

b) rozdz. 80148 1 500,00 zł
- § 4110 1 500,00 zł

§ 8.

70,00 zł
a) rozdz. 80101 70,00 zł
- § 4240 70,00 zł

70,00 zł
a) rozdz. 80195 70,00 zł
- § 4440 70,00 zł

§ 9.

            23 735,00 zł 
a) rozdz. 80110             23 735,00 zł 
- § 4010             23 735,00 zł 

            23 735,00 zł 

a) rozdz. 80110               2 500,00 zł 
- § 4120               2 500,00 zł 
b) rozdz. 80113             15 615,00 zł 
- § 4010             13 990,00 zł 
- § 4110               1 625,00 zł 
c) rozdz. 80114               2 150,00 zł 
- § 4110               2 000,00 zł 
- § 4120                  150,00 zł 
d) rozdz. 80148 3 470,00 zł
- § 4010 2 150,00 zł
- § 4110 1 320,00 zł

§ 10.

              5 972,00 zł 
a) rozdz. 80101               5 972,00 zł 
- § 4040                  122,00 zł 
- § 4110               3 000,00 zł 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Szkoły podstawowe

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa wŻywocicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu801 Oświata i wychowanie, w sposób
następujący:

Składki na ubezpieczenia społeczne

Stołówki szkolne i przedszkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Przedszkola
Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Stołówki szkolne i przedszkolne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przedszkola

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne wŻywocicach,

polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu801 Oświata i wychowanie, w sposób

następujący:
1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Składki na ubezpieczenia społeczne

Dowożenie uczniów do szkół
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

Gimnazja
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 działu801 Oświata i
wychowanie,  w  sposób  następujący:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Szkoły podstawowe

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Pozostała działalność
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu801 Oświata i wychowanie, w sposób
następujący:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
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- § 4210               2 850,00 zł 

              3 122,00 zł 

a) rozdz. 80101               3 122,00 zł 
- § 3020               2 812,00 zł 
- § 4120                  310,00 zł 

              2 850,00 zł 

a) rozdz. 80101               2 850,00 zł 
- § 6060               2 850,00 zł 

§ 11.

            78 581,00 zł 
            78 581,00 zł 

a) rozdz. 80101             38 621,00 zł 
- § 4010             36 640,00 zł 
- § 4300               1 981,00 zł 
b) rozdz. 80104             38 960,00 zł 
- § 4010             25 460,00 zł 
- § 4300             13 500,00 zł 
c) rozdz. 80195 1 000,00 zł
- § 4210 1 000,00 zł

78 581,00 zł

1 000,00 zł
a) rozdz. 80195 1 000,00 zł
- § 4300 1 000,00 zł

            11 660,00 zł 
a) rozdz. 80104               7 160,00 zł 
- § 4170               2 160,00 zł 
- § 4210               3 000,00 zł 
- § 4300               2 000,00 zł 
b) rozdz. 80148 4 500,00 zł
- § 4210 3 000,00 zł
- § 4300               1 500,00 zł 

              3 300,00 zł 
a) rozdz. 80104               1 300,00 zł 
- § 4170               1 300,00 zł 
b) rozdz. 80148 2 000,00 zł
- § 4110 2 000,00 zł

            24 000,00 zł 
a) rozdz. 80104             24 000,00 zł 
- § 3020               4 000,00 zł 
- § 4010             20 000,00 zł 

            38 621,00 zł 
a) rozdz. 80101             37 101,00 zł 
- § 3020               1 981,00 zł 
- § 4010             35 120,00 zł 
b) rozdz. 80148               1 520,00 zł 
- § 4010               1 520,00 zł 

§ 12.

Składki na Fundusz Pracy
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę

Szkoły podstawowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Przedszkola
Wynagrodzenia osobowe pracowników

1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia

Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

4) w jednostce Przedszkole Publiczne w Żywocicach

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Zakup usług pozostałych

Szkoły podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Przedszkola

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach
Przedszkola
Wynagrodzenia bezosobowe
Stołówki szkolne i przedszkolne
Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Stołówki szkolne i przedszkolne

1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Pozostała działalność

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 się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

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

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

5) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach w Krapkowicach

Stołówki szkolne i przedszkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Przedszkola
Wynagrodzenia bezosobowe

2) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach

Zakup usług pozostałych

Szkoły podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
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                 650,00 zł 
a) rozdz. 85401                  650,00 zł 
- § 4010                  650,00 zł 

                 650,00 zł 
a) rozdz. 85401                  650,00 zł 
- § 4010                  650,00 zł 

§ 13.

              3 700,00 zł 
a) rozdz. 90003               3 700,00 zł 
- § 4300               3 700,00 zł 

              3 700,00 zł 
a) rozdz. 90004               3 700,00 zł 
- § 4300               3 700,00 zł 

§ 14.

520,00 zł

a) rozdz. 92605 520,00 zł

- § 4170 520,00 zł

520,00 zł

a) rozdz. 92605 520,00 zł

- § 3040 520,00 zł

§ 15.

     72 990 768,00 zł 
     63 026 162,00 zł 

     56 080 482,00 zł 

       6 945 680,00 zł 

       5 132 705,00 zł 

       9 964 606,00 zł 

     72 990 768,00 zł 
     67 188 616,00 zł 

     55 111 570,00 zł 

     12 077 046,00 zł 

       5 132 705,00 zł 

          155 000,00 zł 

          275 000,00 zł 

       5 802 152,00 zł 

       4 162 454,00 zł 

Nagrody o szczególnym chcarakterze niezaliczone do wynagrodzeń

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu926 Kultura fizyczna, w sposób
następujący:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wynagrodzenia bezosobowe

Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zakup usług pozostałych

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska,  w  sposób  następujący:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w krapkowicach

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach w Krapkowicach

Świetlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Świetlice szkolne

c) dotacje na zadania zlecone

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem

Andrzej Kasiura

c) wydatki na zadania zlecone

d) rezerwa ogólna

e) rezerwa celowa

2) rozchody

Burmistrz Krapkowic

3. Planowany deficyt budżetowy

b) wydatki majątkowe

1) wydatki ogółem
    w tym:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem

a) wydatki bieżące

2) przychody

b) dochody majątkowe

a) dochody bieżące
    w tym:
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