
§ 1. 44 887,00 zł;

1. dział 852 44 887,00 zł,

a) rozdz. 85203 44 887,00 zł ,

- § 2010 44 887,00 zł .

§ 2. 44 887,00 zł;

1. dział 852 44 887,00 zł;

a) rozdz. 85203 44 887,00 zł ,

- § 4010 13 000,00 zł ,
- § 4110 7 423,00 zł ,
- § 4210 4 000,00 zł ,
- § 4260 10 351,00 zł
- § 4270 4 043,00 zł
- § 4300 4 070,00 zł
- § 4700 2 000,00 zł .

§ 3.

2 800,00 zł;
a) rozdz. 80148 2 800,00 zł,
- § 4120 2 800,00 zł ,

2 800,00 zł;
a) rozdz. 80148 2 800,00 zł,
- § 4110 2 800,00 zł .

§ 4.

500,00 zł;
a) rozdz. 80150 500,00 zł,

- § 4010 500,00 zł ,

500,00 zł;
a) rozdz. 80150 500,00 zł,

- § 3020 500,00 zł .

§ 5.

7 200,00 zł;
a) rozdz. 85401 7 200,00 zł,
- § 4110 7 200,00 zł ,

7 200,00 zł;
a) rozdz. 85401 7 200,00 zł,
- § 4010 7 200,00 zł .

Świetlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w
sposób następujący:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę
Świetlice szkolne
Składki na ubezpieczenia społeczne

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy,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
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artystycznych

Stołówki szkolne i przedszkolne
Składki na ubezpieczenia społeczne

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

Składki na Fundusz Pracy

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach,
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu801 - Oświata i wychowanie, w sposób
następujący:

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne

Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia

Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

Zakup energii

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 779/2017

z 06.11.2017 r.
Burmistrza Krapkowic

Zwiększa się budżet po stronie dochodów 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

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę
Stołówki szkolne i przedszkolne



§ 6.       89 442 046,00 zł ;
      79 442 046,00 zł ,

75 990 119,00 zł ,
        3 451 927,00 zł ,
      16 168 125,00 zł ,
      10 000 000,00 zł ,

      89 442 046,00 zł ;
      87 017 054,00 zł ,

      75 181 546,00 zł ,
      11 835 508,00 zł ,
      16 168 125,00 zł ,
             77 138,00 zł ,
           278 173,00 zł ,
        2 424 992,00 zł ,
-       7 575 008,00 zł .3. Planowany deficyt budżetowy

a) dochody bieżące

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

2) przychody

b) dochody majątkowe
c) dotacje na zadania zlecone

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem

e) rezerwa celowa

    w tym:

c) wydatki na zadania zlecone

2) rozchody

1) dochody ogółem
    w tym:

d) rezerwa ogólna

b) wydatki majątkowe

1) wydatki ogółem

a) wydatki bieżące


