
UCHWAŁA NR XXVIII/323/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH  

z dnia 24 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 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, Nr 167, poz. 

1759, 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) oraz art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 738.561 zł. 

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 752.961 zł . 

§ 3. Zmniejsz asię budżet po stronie wydatków o kwotę 14.400 zł. 

§ 4. § 5 uchwały nr XXVII/300/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2010 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 8.000.000 zł"  

§ 5. § 6 ust. 1 uchwały nr XXVII/300/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2010 rok otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji 

papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 

3.000.000 zł;".  

§ 6. Zmniejsza się plan dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

§ 7. Zmniejsza się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

§ 8. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/300/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2010 rok (określający limit wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.  

§ 9.  

1. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

- jak w załączniku nr 1.

- jak w załączniku nr 2.

- jak w załączniku nr 3.

- jak w załączniku nr 4.

- jak w załączniku nr 5.

1. Plan dochodów i przychodów ogółem 59 362 942 zł

w tym:

-dochody ogółem 51 842 942 zł

-dotacje na zadania zlecone 4 251 411 zł

-przychody 7 520 000 zł

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 59 362 942 zł

w tym:

-wydatki ogółem 56 262 782 zł

-wydatki na zadania zlecone 4 251 411 zł

-rezerwa ogólna 400 000 zł

-rezerwa celowa 301 000 zł

-rozchody 3 100 160 zł

3. Planowany deficyt budżetowy 4 419 840 zł

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

Szczepan Bryś 

 

ID: YGOWN-SBWAI-FHAXZ-YDTMU-VMNPO. uchwalony. Strona 1 / 2



UCHWAŁA NR XXVIII/323/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH  

z dnia 24 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 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, Nr 167, poz. 

1759, 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) oraz art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 738.561 zł. 

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 752.961 zł . 

§ 3. Zmniejsz asię budżet po stronie wydatków o kwotę 14.400 zł. 

§ 4. § 5 uchwały nr XXVII/300/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2010 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 8.000.000 zł"  

§ 5. § 6 ust. 1 uchwały nr XXVII/300/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2010 rok otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji 

papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 

3.000.000 zł;".  

§ 6. Zmniejsza się plan dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

§ 7. Zmniejsza się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

§ 8. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/300/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2010 rok (określający limit wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.  

§ 9.  

1. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

- jak w załączniku nr 1.

- jak w załączniku nr 2.

- jak w załączniku nr 3.

- jak w załączniku nr 4.

- jak w załączniku nr 5.

1. Plan dochodów i przychodów ogółem 59 362 942 zł

w tym:

-dochody ogółem 51 842 942 zł

-dotacje na zadania zlecone 4 251 411 zł

-przychody 7 520 000 zł

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 59 362 942 zł

w tym:

-wydatki ogółem 56 262 782 zł

-wydatki na zadania zlecone 4 251 411 zł

-rezerwa ogólna 400 000 zł

-rezerwa celowa 301 000 zł

-rozchody 3 100 160 zł

3. Planowany deficyt budżetowy 4 419 840 zł

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

Szczepan Bryś 

 

ID: YGOWN-SBWAI-FHAXZ-YDTMU-VMNPO. uchwalony. Strona 2 / 2



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 24 lutego 2010 r.

 
Zalacznik1.xls

Zalącznik nr 1

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 24 lutego 2010 r.

 
Zalacznik2.xls

Załączni nr 2

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 24 lutego 2010 r.

 
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 24 lutego 2010 r.

 
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 24 lutego 2010 r.

 
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 do Uchwały z dnia 24 lutego 2010 r.

 
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 6


dochody

																				Załącznik nr 1

																				do Uchwały XXVIII/323/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach

																				z dnia 24.02.2010

		Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę																		$   738,561.00

		1.		Dział		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem												$   156,271.00

				Rozdz.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych												$   156,271.00

				§		0310		podatek od nieruchomości												$   156,090.00

				§		0330		podatek leśny												$   181.00

		2.		Dział		758		Różne rozliczenia												$   327,750.00

				Rozdz.		75801		Część oświatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego												$   327,750.00

				§		2920		subwencje ogolne z budżetu państwa												$   327,750.00

		3.		Dział		801		Oświata i wychowanie												$   1,575.00

				Rozdz.		80110		Gimnazja												$   1,575.00

				§		2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł												$   1,575.00

		4.		Dział		854		Edukacyjna opieka wychowawcza												$   2,965.00

				Rozdz.		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży												$   2,965.00

				§		0970		wpływy z różnych dochodów												$   2,965.00

		5.		Dział		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												$   250,000.00

				Rozdz.		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej												$   250,000.00

				§		0690		wpływy z różnych opłat												$   150,000.00

				§		0970		wpływy z różnych dochodów												$   100,000.00

																Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

																Szczepan Bryś






wydatki

																				Załącznik nr 2

																				do Uchwały XXVIII/323/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach

																				z dnia 24.02.2010

		Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę																		$   752,961.00

		1.		Dział		700		Gospodarka mieszkaniowa												$   156,271.00

				Rozdz.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami												$   156,271.00

				- wydatki bieżące ogółem																$   156,271.00

				w tym:

				- pozostałe wydatki bieżące																$   156,271.00

		2.		Dział		801		Oświata i wychowanie												$   343,725.00

				Rozdz.		80101		Szkoły podstawowe												$   342,150.00

				- wydatki majątkowe																$   300,000.00

				- wydatki bieżące ogółem																$   42,150.00

				w tym:

				- dotacje																$   14,400.00

				- pozostałe wydatki bieżące																$   27,750.00

				Rozdz.		80110		Gimnazja												$   1,575.00

				- wydatki bieżące ogółem																$   1,575.00

				w tym:

				- pozostałe wydatki bieżące																$   1,575.00

		3.		Dział		854		Edukacyjna opieka wychowawcza												$   2,965.00

				Rozdz.		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży												$   2,965.00

				- wydatki bieżące ogółem																$   2,965.00

				w tym:

				- pozostałe wydatki bieżące																$   2,965.00

		4.		Dział		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												$   250,000.00

				Rozdz.		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej												$   250,000.00

				- wydatki majątkowe																$   100,000.00

				- wydatki bieżące ogółem																$   150,000.00

				w tym:

				- pozostałe wydatki bieżące																$   150,000.00

																Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

																Szczepan Bryś






budżet

																				Załącznik nr 3

																				do Uchwały XXVIII/323/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach

																				z dnia 24.02.2010

		Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę																		$   14,400.00

		1.		Dział		801		Oświata i wychowanie												$   14,400.00

				Rozdz.		80101		Szkoły podstawowe												$   14,400.00

				- wydatki bieżące ogółem																$   14,400.00

				w tym:

				- wynagrodzenia																$   14,400.00

																Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

																Szczepan Bryś






budżet

																				Załącznik nr 4

																				do Uchwały XXVIII/323/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach

																				z dnia 24.02.2010

		Zmniejsza się plan dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		1.		Dział		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												$   150,000.00

				Rozdz.		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej												$   150,000.00

				§		0690		wpływy z różnych opłat												$   150,000.00

																Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

																Szczepan Bryś






budżet

																				Załącznik nr 5

																				do Uchwały XXVIII/323/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach

																				z dnia 24.02.2010

		Zmniejsza się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		1.		Dział		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												$   250,000.00

				Rozdz.		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej												$   250,000.00

				§		4210		zakup materiałów i wyposażenia												$   15,000.00

				§		4300		zakup usług pozostałych												$   135,000.00

				§		6110		wydatki inwestycyjne funduszy celowych												$   100,000.00

																Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

																Szczepan Bryś






limity

		

																														Załącznik nr 6

																														do Uchwały  XXVIII/323/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach

																														z dnia 24.02.2010

		Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

																														w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe		Wydatki w latach poprzednich		Planowane wydatki																Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

														Rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)		z tego źródła finansowania										2011 r.		2012 r.

																dochody własne jst		kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

		1		2		3		4		5				6		7		8		9				10		11		12		13

		1.		010		01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji		50,000,000		314,677		100,000		100,000				A.						1,000,000		2,000,000		Gmina Krapkowice

																				B.

																				C.

		2.		750		75023		Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów		752,250		0		24,750		24,750				A.						566,500		161,000		Gmina Krapkowice

																				B.

																				C.

		2.		801		80101		Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości		500,000		0		500,000		75,000				A.		425,000								Gmina Krapkowice

																				B.

																				C.

		3.		801		80101		Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice		279,851		6,100		273,751		46,248				A.		227,503								Gmina Krapkowice

																				B.

																				C.

		4.		921		92109		Podniesienie standardu świadczonych usług kulturowych w regionie poprzez przebudowę Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach		2,657,828		57,828		2,600,000		378,179				A.		2,221,821						0		Gmina Krapkowice

																				B.

																				C.

		5.		926		92601		Budowa krytej pływalni w Krapkowicach - zadanie pn. "Polsko-Czeskie Centrum Turystyki Aktywnej"		17,066,418		15,534,118		1,532,300		1,472,300				A.		60,000								Gmina Krapkowice

																				B.

																				C.

		6.		926		92601		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Krapkowicach		1,326,000		26,000		1,300,000		1,300,000				A.										Gmina Krapkowice

																				B.

																				C.

		7.		926		92601		Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach		1,330,744				30,744		30,744				A.						1,300,000				Gmina Krapkowice

																				B.

																				C.

		Ogółem								73,913,091		15,938,723		6,361,545		3,427,221		0				2,934,324		0		2,866,500		2,161,000		x

		* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

		A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

		B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

		C. Inne źródła

																										Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

																										Szczepan Bryś
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