
Projekt nr 2 z dnia 29 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, 
co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

niniejszej Uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 71 024 547,00 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 65 349 547,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 60 079 411,00 zł,

b) dochody majątkowe: 5 270 136,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 4 636 249,00 zł;

3) przychody: 5 675 000,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 71 024 547,00 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 67 599 555,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 59 322 441,00 zł,

b) wydatki majątkowe: 8 277 114,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 4 636 249,00 zł;

3) rezerwa ogólna: 100 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 245 000,00 zł;

5) rozchody: 3 424 992,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 2 250 008,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

i Gminy w Krapkowicach oraz w Dzienniku  Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura
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Załącznik nr 1

do projektu uchwały Nr 2 Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 18 czerwca 2015

161 723,00 zł              

1. Dział 756
93 500,00 zł                

Rozdz. 75621 93 500,00 zł                

§ 0020 93 500,00

2. Dział 900 68 223,00

Rozdz. 90095 68 223,00 zł                

§ 2460

57 990,00 zł                

§ 2700

10 233,00 zł                

161 723,00 zł              

1. Dział 754 3 500,00 zł                  

Rozdz. 75416 3 500,00 zł                  

3 500,00 zł                  

3 500,00 zł                  

3 500,00 zł                  

2. Dział 852 90 000,00 zł                

Rozdz. 85202 50 000,00 zł                

50 000,00 zł                

50 000,00 zł                

50 000,00 zł                

Rozdz. 85204 40 000,00 zł                

40 000,00 zł                

40 000,00 zł                

40 000,00 zł                

3. Dział 900 68 223,00 zł                

Rozdz. 90095 68 223,00 zł                

68 223,00 zł                

68 223,00 zł                

68 223,00 zł                - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

     - wydatki jednostek budżetowych, z tego:

Rodziny zastępcze
- wydatki bieżące, z tego:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Domy pomocy społecznej
- wydatki bieżące, z tego:

     - wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

     - wydatki jednostek budżetowych, z tego:

Pozostała działalność 

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych

Pomoc społeczna

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Pozostała działalność 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 

źródeł

     - wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki bieżące, z tego:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budzetu państwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Straż gminna (miejska)
- wydatki bieżące, z tego:

podatek dochodowy od osób prawnych
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§ 1. Zwiększenie budżetu po stronie dochodów bieżących:       161 723,00   
756-75621 zwiększenie udziału gmin w podatku dochodowym od osób

fizycznych         93 500,00  
900-90095 dotacje w zwiazku z przedsięwzięciami dot. usuwania azbestu

i wyrobów zawierajacych azbest (śr. będą pochodzić z
NFOŚiGW, WFOŚiGW)         68 223,00

§ 2. Zwiększenie budżetu po stronie wydatków bieżących:       161 723,00   
852 
85202-85204          

zwiększenie wydatków na „Pomoc społeczną” w związku z
podwyższeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej
oraz pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

90 000,00

754-75416

zwiększenie na bieżącą działalność w Straży Miejskiej

          3 500,00
900-90095 zwiększenie wydatków zgodnie z gminnym programem

usuwania azbestu         68 223,00

wz Skarbnika Miasta

Mariola Gorzała

UZASADNIENIE
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