
§ 1.

3 000,00 zł ;

a) rozdz. 75085 3 000,00 zł ,

- § 4010 3 000,00 zł ,

3 000,00 zł ;

a) rozdz. 75085 3 000,00 zł ,

- § 4170 3 000,00 zł .

§ 2.

300,00 zł ;

a) rozdz. 80101 300,00 zł ,

- § 4210 300,00 zł ,

300,00 zł ;

a) rozdz. 80101 300,00 zł ,

- § 3240 300,00 zł .

§ 3.

500,00 zł ;

a) rozdz. 85404 500,00 zł ,

- § 4300 500,00 zł ,

500,00 zł ;

a) rozdz. 85404 500,00 zł ,

- § 4260 500,00 zł .

§ 4.      85 169 828,00 zł ;

     74 969 828,00 zł ,

     72 500 083,00 zł ,

        2 469 745,00 zł ,

     14 192 889,00 zł ,

     10 200 000,00 zł .

     85 169 828,00 zł ;

     82 544 836,00 zł ,

     71 791 233,00 zł ,

     10 753 603,00 zł ,

     14 192 889,00 zł ,

90 000,00 zł ,

           363 275,00 zł ,

        2 624 992,00 zł .

-      7 575 008,00 zł .

    w tym:

3. Planowany deficyt budżetowy

d) rezerwa ogólna

b) wydatki majątkowe

1) wydatki ogółem

2) przychody

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 683/2017

z 19.06.2017 r.

Burmistrza Krapkowic

a) dochody bieżące

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 bieżących na zadania własne o kwotę

Stypendia dla uczniów

c) dotacje na zadania zlecone

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

1) dochody ogółem

    w tym:

b) dochody majątkowe

e) rezerwa celowa

a) wydatki bieżące

2) rozchody

c) wydatki na zadania zlecone

Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

Szkoły podstawowe

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia bezosobowe

Szkoły podstawowe

Zakup materiałów i wyposażenia

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zakup energii

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach,

polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w sposób

następujący:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach, polegających

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

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zakup usług pozostałych

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego


