
Zwiększa si ę bud Ŝet po stronie dochodów o kwot ę 180 941,00 zł   
Dział 010 140 441,00 zł    
Rozdz. 01095 140 441,00 zł    

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 140 441,00 zł    
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dział 852 40 500,00 zł      

Rozdz. 85212
40 000,00 zł      

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 40 000,00 zł      
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Rozdz. 85213

500,00 zł           
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 500,00 zł           

zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Zwiększa si ę bud Ŝet po stronie wydatków o kwot ę 180 941,00 zł   
Dział 010 140 441,00 zł    
Rozdz. 01095 140 441,00 zł    

§ 4110 228,00 zł           
§ 4120 37,00 zł             
§ 4170 1 509,00 zł        
§ 4210 245,00 zł           
§ 4300 735,00 zł           
§ 4430 137 687,00 zł    

Rozdz. 01095
Dział 852 40 500,00 zł      

Rozdz. 85212
40 000,00 zł      

§ 3110 40 000,00 zł      

§ 1

§ 2

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

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, 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/300/09 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Krapkowice na rok 2010,
zarządza się co nast ępuje:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji spolecznej

ZARZĄDZENIE Nr 525/2010
Burmistrza Krapkowic

z dnia 29 pa ździernika 2010 r.

w sprawie zmiany bud Ŝetu gminy Krapkowice na 2010 rok

Świadczenia społeczne

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

Pozostała działalność (zadania zlecone)

RóŜne opłaty i składki

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność

składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposaŜenia
zakup usług pozostałych



Rozdz. 85213

500,00 zł           
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 500,00 zł           

1 500,00 zł       
Rozdz. 80148 1 500,00 zł        

§ 4210 1 500,00 zł        
1 500,00 zł       

Rozdz. 80104 1 500,00 zł        
§ 4210 1 500,00 zł        

8 522,00 zł       
Rozdz. 80110 6 761,00 zł        

§ 4270 3 000,00 zł        
§ 4300 2 092,00 zł        

§ 4420 1 287,00 zł        
§ 4440 30,00 zł             
§ 4750 352,00 zł           

Rozdz. 80113 97,00 zł             
§ 4430 97,00 zł             

Rozdz. 80114 64,00 zł             
§ 4750 64,00 zł             

Rozdz. 80148 1 600,00 zł        
§ 4270 500,00 zł           
§ 4300 500,00 zł           

§
4370

600,00 zł           
8 522,00 zł       

Rozdz. 80110 1 000,00 zł        

§
4740

1 000,00 zł        
Rozdz. 80114 1 522,00 zł        

§ 4300 1 522,00 zł        
Rozdz. 80148 6 000,00 zł        

§ 4220 6 000,00 zł        

12 255,00 zł     
Rozdz. 80110 8 812,00 zł        

§ 4040 8 812,00 zł        
Rozdz. 80148 3 443,00 zł        

§ 4270 1 450,00 zł        
§ 4300 1 993,00 zł        

12 255,00 zł     

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji spolecznej

§ 5

§ 3
Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Przedszkole Publiczne w śywocicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, w
sposób następujący:
1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

Stołówki szkolne i przedszkolne
Zakup materiałów i wyposaŜenia

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
DowoŜenie uczniów do szkół
RóŜne opłaty i składki

Zakup materiałów i wyposaŜenia

§ 4
Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Publiczne Gimnazjum 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

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

Stołówki szkolne i przedszkolne

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

Gimnazja
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Przedszkola

Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Gimnazja

Zakup usług pozostałych
Stołówki szkolne i przedszkolne
Zakup środków Ŝywności

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Zespół Szkół Sportowych 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

Gimnazja
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Stołówki szkolne i przedszkolne
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę



Rozdz. 80110 8 812,00 zł        
§ 4260 6 609,00 zł        

§ 4300 2 203,00 zł        
Rozdz. 80114 3 443,00 zł        

§ 4010 3 443,00 zł        

Bud Ŝet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów i przychodów ogółem
    w tym:

- dochody ogółem
- dotacje na zadania zlecone
- przychody

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem
    w tym:

- wydatki ogółem
- wydatki na zadania zlecone
- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa
- rozchody

3. Planowany deficyt bud Ŝetowy

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ   KRAPKOWIC

        mgr Piotr Solloch

§ 7

60 134 328,00 zł                       
6 453 612,00 zł                         

4 523 418,00 zł                         

140 304,00 zł                            
166 771,00 zł                            

63 862 910,00 zł                       

§ 6

63 862 910,00 zł                       
6 453 612,00 zł                         

55 610 910,00 zł                       

Zakup usług pozostałych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Gimnazja
Zakup energii


