Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 980/2018
Burmistrza Krapkowic
z 31.07.2018 r.
§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę
1. dział

852

Pomoc społeczna

a) rozdz.

85203 Ośrodki wsparcia

-§

2010

b) rozdz.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-§

2010

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

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę
1. dział

852

Pomoc społeczna

a) rozdz.

85216 Zasiłki stałe

-§

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

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

82 570,00 zł ;
82 570,00 zł ,
6 870,00 zł ,
6 870,00 zł ,

75 700,00 zł ,
75 700,00 zł .

74 750,00 zł ;
74 750,00 zł ,
74 750,00 zł ,
74 750,00 zł .

82 570,00 zł ;

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach

6 870,00 zł ,

1. dział

6 870,00 zł ,
6 870,00 zł ,

852

Pomoc społeczna

a) rozdz.

85203 Ośrodki wsparcia

-§

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 870,00 zł ,

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach

75 700,00 zł ,

1. dział

Pomoc społeczna

a) rozdz.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

75 700,00 zł ,
75 700,00 zł ,

-§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

62 700,00 zł ,

-§

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00 zł .

852

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

74 750,00 zł ;

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach

74 750,00 zł ,

1. dział

74 750,00 zł ,
74 750,00 zł ,

852

Pomoc społeczna

a) rozdz.

85216 Zasiłki stałe

-§

3110

Świadczenia społeczne

74 750,00 zł .

§ 5. 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
15 600,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

15 600,00 zł ,

a) rozdz.

80101 Szkoły podstawowe

15 600,00 zł ,

-§

4270

Zakup usług remontowych

15 600,00 zł ,

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę
1) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach

15 600,00 zł ;
10 600,00 zł ,

a) rozdz.

80104 Przedszkola

10 600,00 zł ,

-§

4270

Zakup usług remontowych

2) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Krapkowicach
a) rozdz.

80101 Szkoły podstawowe

10 600,00 zł ,
5 000,00 zł ,
3 000,00 zł ,

-§
-§

4260
4300

b) rozdz.

80104 Przedszkola

2 000,00 zł ,

-§
-§

4260
4300

1 000,00 zł ,
1 000,00 zł .

Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup energii
Zakup usług pozostałych

1 000,00 zł ,
2 000,00 zł ,

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę
a) rozdz.
80101 Szkoły podstawowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-§

3 300,00 zł ;
3 300,00 zł ,
3 300,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę
a) rozdz.
80101 Szkoły podstawowe
-§
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 300,00 zł ;
3 300,00 zł ,
3 300,00 zł .

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na
przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w sposób
następujący:
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę
a) rozdz.
90095 Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych
-§

17 380,00 zł ;
17 380,00 zł ,
17 380,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę
a) rozdz.
90002 Gospodarka odpadami
-§
4300 Zakup usług pozostałych

17 380,00 zł ;
17 380,00 zł ,
17 380,00 zł .

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na
przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w sposób
następujący:
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę
a) rozdz.
92195 Pozostała działalność
4177 Wynagrodzenia bezosobowe
-§
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
-§

3 050,00 zł
3 050,00 zł
2 592,50 zł
457,50 zł

;
,
,
,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę
a) rozdz.
92195 Pozostała działalność
-§
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników
-§
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
-§
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
-§
4127 Składki na Fundusz Pracy
-§
4129 Składki na Fundusz Pracy

3 050,00 zł
3 050,00 zł
2 168,55 zł
382,69 zł
370,82 zł
65,44 zł
53,13 zł
9,37 zł

;
,
,
,
,
,
,
.

§ 9. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem
1) dochody ogółem
w tym:
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe
c) dotacje na zadania zlecone
2) przychody
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem
1) wydatki ogółem
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

103 058 102,31 zł ;
88 468 701,31 zł ,
77 422 997,12 zł
11 045 704,19 zł
16 730 677,00 zł
14 589 401,00 zł

,
,
,
.

103 058 102,31 zł ;
100 787 206,31 zł ,
77 343 613,12 zł ,
23 443 593,19 zł ,

16 730 677,00 zł
298 000,00 zł
500 000,00 zł
2 270 896,00 zł

c) wydatki na zadania zlecone
d) rezerwa ogólna
e) rezerwa celowa
2) rozchody
3. Planowany deficyt budżetowy

-

,
,
,
.

12 318 505,00 zł .

