
§ 1. 255 045,00 zł;
1. dział 010 254 445,00 zł ,
a) rozdz. 01095 254 445,00 zł ,

- § 2010 254 445,00 zł .

2. dział 851 600,00 zł ,
a) rozdz. 85195 600,00 zł ,

- § 2010 600,00 zł .

§ 2. 255 045,00 zł;
1. dział 010 254 445,00 zł ,
a) rozdz. 01095 254 445,00 zł ,

- § 4010 4 000,00 zł ,

- § 4110 684,00 zł ,

- § 4120 98,00 zł ,

- § 4300 207,00 zł ,

- § 4430 249 456,00 zł .

2. dział 851 600,00 zł ,
a) rozdz. 85195 600,00 zł ,

- § 4010 500,00 zł ,

- § 4110 88,00 zł ,

- § 4120 12,00 zł .

§ 3.       84 967 368,00 zł ;
      74 767 368,00 zł ,

      72 403 590,00 zł ,

        2 363 778,00 zł ,

      14 187 869,00 zł ,

      10 200 000,00 zł .

      84 967 368,00 zł ;
      82 342 376,00 zł ,

      71 865 735,00 zł ,

      10 476 641,00 zł ,

      14 187 869,00 zł ,

90 000,00 zł,

           560 000,00 zł ,

        2 624 992,00 zł .

-      7 575 008,00 zł .

Pozostała działalność

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup usług pozostałych

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 zlecone o kwotę
Rolnictwo i łowiectwo

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

b) dochody majątkowe

e) rezerwa celowa

    w tym:
a) wydatki bieżące

3. Planowany deficyt budżetowy

d) rezerwa ogólna

b) wydatki majątkowe

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 656/2017

z 25.04.2017 r.
Burmistrza Krapkowic

a) dochody bieżące

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność

1) wydatki ogółem

2) przychody

c) dotacje na zadania zlecone

1. Plan dochodów i przychodów ogółem
1) dochody ogółem
    w tym:

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem

2) rozchody

c) wydatki na zadania zlecone

Składki na Fundusz Pracy

Różne opłaty i składki

Ochrona zdrowia
Pozostała działalność

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Składki na ubezpieczenia społeczne


