
§ 1 24 720,00 zł     
Dział 852 24 720,00 zł     
Rozdz. 85213

220,00 zł          
§ 2030

220,00 zł          
Rozdz. 85214

22 000,00 zł     
§ 2030

22 000,00 zł     
Rozdz. 85216 2 500,00 zł       

§ 2030
2 500,00 zł       

§ 2 51 520,00 zł     
Dział 754 10 500,00 zł     
Rozdz. 75416 10 500,00 zł     

§ 4010 10 500,00 zł     
Dział 750 5 000,00 zł       
Rozdz. 75022 5 000,00 zł       

§ 4210 3 000,00 zł       
§ 4300 2 000,00 zł       

Dział 852 36 020,00 zł     
Rozdz. 85212

3 700,00 zł       
§ 4010 3 700,00 zł       

Rozdz. 85213

220,00 zł          
§ 4130 220,00 zł          

Rozdz. 85214
22 000,00 zł     

§ 3110 22 000,00 zł     
Rozdz. 85216 2 500,00 zł       

§ 3110 2 500,00 zł       
Rozdz. 85295 7 600,00 zł       

§ 4210 7 600,00 zł       

§ 3 26 800,00 zł     
Dział 758 26 800,00 zł     

zakup materiałów i wyposaŜenia

Zwiększa si ę bud Ŝet po stronie dochodów o kwot ę

Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych 
zadań bieŜących gmin (związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych 
zadań bieŜących gmin (związków gmin)
Zasiłki stałe

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa si ę bud Ŝet po stronie wydatków o kwot ę

Pomoc społeczna

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

Zasiłki stałe

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
StraŜ miejska

składki na ubezpieczenie zdrowotne

Pozostała działalność

ZARZĄDZENIE Nr 548/2010
Burmistrza Krapkowic z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany bud Ŝetu gminy Krapkowice na 2010 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 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) 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) 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:

wynagrodzenia osobowe pracowników
Administracja publiczna

Zmniejsza si ę bud Ŝet po stronie wydatków o kwot ę

RóŜne rozliczenia

świadczenia społeczne

świadczenia społeczne

dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych 
zadań bieŜących gmin (związków gmin)

zakup materiałów i wyposaŜenia
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zakup usług pozostałych

wynagrodzenia osobowe pracowników



Rozdz. 75818 26 800,00 zł     
§ 4810 26 800,00 zł     

§ 4

36 975,00 zł     
36 975,00 zł     

Rozdz. 80101 33 375,00 zł     
§ 4010 28 200,00 zł     
§ 4110 5 175,00 zł       

Rozdz. 80104 3 600,00 zł       
§ 4110 3 600,00 zł       

36 975,00 zł     
36 075,00 zł     

Rozdz. 80101 36 075,00 zł     
§ 4010 36 075,00 zł     

900,00 zł          
Rozdz. 80148 900,00 zł          

§ 4220 900,00 zł          

§ 5

558,00 zł          
Rozdz. 80101 558,00 zł          

§ 4010 150,00 zł          
§ 4170 408,00 zł          

558,00 zł          
Rozdz. 80101 558,00 zł          

§ 4110 150,00 zł          
§ 4210 408,00 zł          

§ 6

3 721,00 zł       
Rozdz. 80104 3 291,00 zł       

§ 4010 150,00 zł          
§ 4170 100,00 zł          
§ 4210 460,00 zł          
§ 4240 535,00 zł          
§ 4260 632,00 zł          
§ 4270 628,00 zł          
§ 4350 69,00 zł            
§ 4370 183,00 zł          
§ 4410 86,00 zł            
§ 4740 200,00 zł          
§ 4750 248,00 zł          

Rozdz. 80146 90,00 zł            
§ 4700 90,00 zł            

Rozdz. 80148 340,00 zł          
§ 4220 340,00 zł          

3 721,00 zł       
Rozdz. 80104 3 651,00 zł       

§ 3020 150,00 zł          
§ 4280 81,00 zł            
§ 4300 3 420,00 zł       

Rozdz. 80148 70,00 zł            
§ 4260 70,00 zł            

składki na ubezpieczenia społeczne
Przedszkola

wynagrodzenia osobowe pracowników

- w jednostce Zespół Szkolno Przedszkolny w Kórnicy
Stołówki szkolne i przedszkolne

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

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

- w jednostce Urz ąd Miasta i Gminy w Krapkowicach

składki na ubezpieczenia społeczne

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w
śywocicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 Oświata i
wychowanie, w sposób następujący:

Szkoły podstawowe
wynagrodzenia osobowe pracowników

1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

Szkoły podstawowe

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

zakup energii

Stołówki szkolne i przedszkolne
zakup energii

Przedszkola

1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

Szkoły podstawowe
- w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórni cy

rezerwy

zakup środków Ŝywności

składki na ubezpieczenia społeczne

zakup usług remontowych
zakup usług dostępu do sieci Internet

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

Przedszkola
wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenia bezosobowe

wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenia bezosobowe

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

zakup usług zdrowotnych

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
podróŜe słuŜbowe krajowe

zakup środków Ŝywności

zakup usług pozostałych

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej

zakup materiałów i wyposaŜenia

zakup materiałów i wyposaŜenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek

Rezerwy ogólne i celowe



§ 7

3 600,00 zł       
Rozdz. 85395 3 600,00 zł       

§ 4247 3 060,00 zł       
§ 4249 540,00 zł          

3 600,00 zł       
Rozdz. 85395 3 600,00 zł       

§ 6067 3 060,00 zł       
§ 6069 540,00 zł          

§ 8

1 965,00 zł       
Rozdz. 85154 1 965,00 zł       

§ 4120 225,00 zł          
§ 4170 1 740,00 zł       

1 965,00 zł       
Rozdz. 85154 1 965,00 zł       

§ 4010 1 965,00 zł       

§ 9

8 500,00 zł       
Rozdz. 85219 7 300,00 zł       

§ 4110 5 000,00 zł       
§ 4120 2 300,00 zł       

Rozdz. 85228 1 200,00 zł       
§ 4110 1 000,00 zł       
§ 4120 200,00 zł          

8 500,00 zł       
Rozdz. 85219 7 300,00 zł       

§ 4010 7 300,00 zł       
Rozdz. 85228 1 200,00 zł       

§ 4010 1 200,00 zł       

§ 10
1. Plan dochodów i przychodów ogółem
    w tym:

- dochody ogółem
- dotacje na zadania zlecone

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem
    w tym:

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

3. Planowany deficyt bud Ŝetowy

§ 11 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ   KRAPKOWIC

         Piotr Solloch

1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

składki na ubezpieczenia społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodki pomocy społecznej
wynagrodzenia osobowe pracowników

Bud Ŝet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

Ośrodki pomocy społecznej

składki na Fundusz Pracy

wynagrodzenia osobowe pracowników

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16 771,00 zł                         

55 887 650,00 zł                  
6 573 000,00 zł                    

4 323 418,00 zł                    

60 211 068,00 zł                  
6 573 000,00 zł                    

64 873,00 zł                         

64 139 650,00 zł                  

składki na ubezpieczenia społeczne

64 139 650,00 zł                  

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

wynagrodzenia osobowe pracowników

wynagrodzenia bezosobowe

1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

Pozostała działalność
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

składki na Fundusz Pracy

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

2. Zwiększa si ę plan wydatków o kwot ę

Pozostała działalność
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w
Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 851 Ochrona
zdrowia, w sposób następujący:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki Zespół Szkół Sportowych nr 1 w
Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 853 Pozostałe
zadania wzakresie polityki społecznej, w sposób następujący:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek

składki na Fundusz Pracy

1. Zmniejsza si ę plan wydatków o kwot ę


