
ZARZĄDZENIE NR 471A/2016
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 30 września 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
Zastepca Burmistrza

Romuald Haraf
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§ 1.

150 000,00 zł;

150 000,00 zł,
a) rozdz. 85203 150 000,00 zł,
- § 6060 150 000,00 zł

150 000,00 zł;
150 000,00 zł;

a) rozdz. 85203 150 000,00 zł ,
- § 6050 70 000,00 zł ,
- § 6060 80 000,00 zł .

§ 2.

35 000,00 zł;

35 000,00 zł,
a) rozdz. 85212

35 000,00 zł
,

- § 2360
35 000,00 zł

.

35 000,00 zł;
35 000,00 zł;

a) rozdz. 85212

35 000,00 zł

,
- § 2360

35 000,00 zł
.

§ 3.       83 551 907,00 zł ;
      74 408 267,00 zł ,

      70 029 218,00 zł ,
        4 379 049,00 zł ,

      12 410 306,00 zł ,
        9 143 640,00 zł .

      83 551 907,00 zł ;
      80 226 915,00 zł ,

      69 549 524,00 zł ,
      10 677 391,00 zł ,

      12 410 306,00 zł ,
93 306,00 zł,

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

-      5 818 648,00 zł .

2) rozchody

3. Planowany deficyt budżetowy

    w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
c) wydatki na zadania zlecone

d) rezerwa ogólna
e) rezerwa celowa

b) dochody majątkowe
c) dotacje na zadania zlecone

2) przychody

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem

1) wydatki ogółem

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

1) dochody ogółem
    w tym:
a) dochody bieżące

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych dochodów pomiędzy
jednostkami w ramach działu 852 - Pomoc społeczna , w sposób następujący:

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 471A/2016

z 30.09.2016 r.
Burmistrza Krapkowic

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy
jednostkami w ramach działu 852 - Pomoc społeczna , w sposób następujący:

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę
1) w jednostce  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Ośrodki wsparcia

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę
1) w jednostce Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach

Ośrodki wsparcia
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę
1) w jednostce  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
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