ZARZĄDZENIE NR 718/2014
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 17 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 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 XXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2013roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2014, zarządza się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2014 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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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 718/2014
Burmistrza Krapkowic
z 17.01.2014 r.
§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę
1) dział
852 Pomoc społeczna
a) rozdz. 85295 Pozostała działalność
-§
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

22 681,00 zł
22 681,00 zł
22 681,00 zł
22 681,00 zł

;
,
,
.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę
1) dział
852 Pomoc społeczna
a) rozdz. 85295 Pozostała działalność
-§
3110 Świadczenia społeczne
-§
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
-§
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4120 Składki na Fundusz Pracy
-§
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

22 681,00 zł
22 681,00 zł
22 681,00 zł
22 000,00 zł
490,00 zł
86,00 zł
12,00 zł
93,00 zł

;
,
,
,
,
,
,
.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób
następujący:
1) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
-§
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

16 000,00 zł ;
16 000,00 zł ,
16 000,00 zł .

2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę
a) rozdz. 80110 Gimnazja
-§
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16 000,00 zł ;
16 000,00 zł ,
16 000,00 zł .

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków
między jednostkami w obrębie działu 801 - Oświata i wychowanie w sposób następujący:
1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę
1. w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
a) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-§
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00 zł ;
500,00 zł ;
500,00 zł ,

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę
1. w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach
a) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-§
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00 zł ;
500,00 zł ;
500,00 zł ,

500,00 zł .

500,00 zł .

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, w sposób
następujący:
1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę
a) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

82,00 zł ;
82,00 zł ,

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę
a) rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

82,00 zł ;
82,00 zł ,
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82,00 zł .

82,00 zł .
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§ 6.

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów i przychodów ogółem
1) dochody ogółem
w tym:
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe
c) dotacje na zadania zlecone
2) przychody

73 449 681,00 zł ;
64 901 381,00 zł ,

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem
1) wydatki ogółem
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
c) wydatki na zadania zlecone
d) rezerwa ogólna
e) rezerwa celowa
2) rozchody

73 449 681,00 zł ;
69 524 689,00 zł ,

3. Planowany deficyt budżetowy
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57 299 023,00 zł
7 602 358,00 zł
4 525 795,00 zł
8 548 300,00 zł

57 176 961,00 zł
12 347 728,00 zł
4 525 795,00 zł
98 000,00 zł
244 000,00 zł
3 924 992,00 zł

,
,
.
.

,
,
.
,
,
.

1 911 960,00 zł .
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