
§ 1. 1 040,00 zł ;

1. dział 851 540,00 zł ;

a) rozdz. 85195 540,00 zł ,

- § 2010 540,00 zł ,

2. dział 852 500,00 zł ;

a) rozdz. 85228 500,00 zł ,

- § 2010 500,00 zł .

§ 2. 185 830,00 zł ;

1. dział 801 80 830,00 zł ;

a) rozdz. 80104 80 830,00 zł ,

- § 2030 80 830,00 zł .

2. dział 854 105 000,00 zł ;

a) rozdz. 85415 105 000,00 zł ,

- § 2030 105 000,00 zł .

§ 3. 13 700,00 zł ;

1. dział 801 13 700,00 zł ;

a) rozdz. 80149 13 700,00 zł ,

- § 2030 13 700,00 zł .

§ 4. 1 040,00 zł ;

1. dział 851 540,00 zł ;

a) rozdz. 85195 540,00 zł ,

- § 4010 450,00 zł ,

- § 4110 79,00 zł ,

- § 4120 11,00 zł ,

2. dział 852 500,00 zł ;

a) rozdz. 85228 500,00 zł ,

- § 4300 500,00 zł .

§ 5. 172 130,00 zł ;

1. dział 801 67 130,00 zł ;

a) rozdz. 80104 67 130,00 zł ,

- § 4010 67 130,00 zł ,

2. dział 854 105 000,00 zł ;

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę

Oświata i wychowanie

Przedszkola

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 928/2018

z 30.04.2018 r.

Burmistrza Krapkowic

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę

Ochrona zdrowia

Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Ochrona zdrowia

Pozostała działalność

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Oświata i wychowanie

Realizacja zadań wymagająch stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakup usług pozostałych

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Przedszkola

Oświata i wychowanie

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę

Pomoc społeczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Pomoc społeczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze



a) rozdz. 85415 105 000,00 zł ,

- § 3240 100 840,00 zł .

- § 3260 4 160,00 zł .

§ 6.

7 000,00 zł ;

7 000,00 zł ,

a) rozdz. 80110 7 000,00 zł ,

- § 4300 7 000,00 zł ,

55 000,00 zł ;

55 000,00 zł ,

a) rozdz. 80101 55 000,00 zł ,

- § 6060 55 000,00 zł ,

7 000,00 zł ;

7 000,00 zł ,

a) rozdz. 80104 7 000,00 zł ,

- § 4210 7 000,00 zł ,

55 000,00 zł ;

55 000,00 zł ,

a) rozdz. 80101 55 000,00 zł ,

- § 6050 55 000,00 zł .

§ 7.

20 000,00 zł ;

a) rozdz. 80195 20 000,00 zł ,

- § 4430 20 000,00 zł ,

20 000,00 zł ;

a) rozdz. 80195 20 000,00 zł ,

- § 4210 5 000,00 zł ,

- § 4220 1 000,00 zł ,

- § 4300 14 000,00 zł .

§ 8.

250,00 zł ;

a) rozdz. 85404 250,00 zł ,

- § 4010 250,00 zł ,

250,00 zł ;

a) rozdz. 85404 250,00 zł ,

- § 3020 250,00 zł .

§ 9.      101 208 707,00 zł ;

       86 619 306,00 zł ,

       76 814 605,00 zł ,

         9 804 701,00 zł ,

       16 126 188,00 zł ,

       14 589 401,00 zł .

     101 208 707,00 zł ;

       98 937 811,00 zł ,

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

a) dochody bieżące

1) dochody ogółem

    w tym:

c) dotacje na zadania zlecone

b) dochody majątkowe

2) przychody

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem

1) wydatki ogółem

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia dla uczniów

Inne formy pomocy dla uczniów

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy 

jednostkami w ramach 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

Gimnazja

Zakup usług pozostałych

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę

Szkoły podstawowe

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

1) w jednostce Przedszkole Publiczne w Żywocicach

Przedszkola

Zakup materiałów i wyposażenia

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wynagrodzenia osobowe pracowników

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 budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Pozostała działalność

Różne opłaty i składki

Zakup środków żywności

Zakup usług pozostałych

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy, polegających na 

przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący:

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę

1) w jednostce  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Szkoły podstawowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1) w jednostce  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych



       76 839 221,00 zł ,

       22 098 590,00 zł ,

       16 126 188,00 zł ,

300 000,00 zł ,

            500 000,00 zł ,

         2 270 896,00 zł .

-      12 318 505,00 zł .

d) rezerwa ogólna

a) wydatki bieżące

    w tym:

e) rezerwa celowa

2) rozchody

3. Planowany deficyt budżetowy

b) wydatki majątkowe

c) wydatki na zadania zlecone


