
ZARZĄDZENIE NR 453/2016
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2016, zarządza się co 
następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2016 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.

 

z up. Burmistrza Krapkowic

Romuald Haraf
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§ 1. 58 040,00 zł;
1) dział 852 58 040,00 zł ,
a) rozdz 85203 58 040,00 zł ,
- § 2010 58 040,00 zł .

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych na zadania zlecone o kwotę 294 384,00 zł;
1. dział 852 294 384,00 zł,
a) rozdz. 85203 294 384,00 zł,
- § 6310 294 384,00 zł .

§ 3. 58 040,00 zł;
1) dział 852 58 040,00 zł ,
a) rozdz 85203 58 040,00 zł ,
- § 4010 30 432,00 zł ,
- § 4210 20 000,00 zł ,
- § 4220 1 608,00 zł ,
- § 4260 6 000,00 zł .

§ 4. 294 384,00 zł;
1) dział 852 294 384,00 zł ,
a) rozdz 85203 294 384,00 zł ,
- § 6050 294 384,00 zł .

§ 5.

1 200,00 zł;
a) rozdz. 90095 1 200,00 zł,
- § 4210 1 200,00 zł .

1 200,00 zł;
a) rozdz. 90004 1 200,00 zł,
- § 4170 1 200,00 zł .

§ 6.       82 556 307,00 zł ;
     73 752 667,00 zł ,

     69 056 061,00 zł ,
       4 696 606,00 zł ,
     12 155 410,00 zł ,

       8 803 640,00 zł .

      82 556 307,00 zł ;

     79 231 315,00 zł ,

     68 756 970,00 zł ,

     10 474 345,00 zł ,
     12 155 410,00 zł ,

93 306,00 zł,
          250 000,00 zł ,
       3 324 992,00 zł .

-      5 478 648,00 zł .

Pomoc społeczna

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

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

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
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

Ośrodki wsparcia
Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia
Pomoc społeczna

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 453/2016

z 27.07.2016 r.
Burmistrza Krapkowic

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami

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

Zakup energii

Zakup materiałów i wyposażenia
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup środków żywności

Zakup materiałów i wyposażenia

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

a) dochody bieżące

1) wydatki ogółem
    w tym:

c) wydatki na zadania zlecone

c) dotacje na zadania zlecone

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem

b) dochody majątkowe

3. Planowany deficyt budżetowy

a) wydatki bieżące

2) przychody

e) rezerwa celowa
2) rozchody

d) rezerwa ogólna

b) wydatki majątkowe

Ośrodki wsparcia
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

    w tym:
1) dochody ogółem

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia bezosobowe

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

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
Pozostała działalność
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