
§ 1.

21 000,00 zł ;

a) rozdz. 85203 21 000,00 zł ,

- § 4010 21 000,00 zł ,

21 000,00 zł ;

a) rozdz. 85203 21 000,00 zł ,

- § 6060 21 000,00 zł ,

21 000,00 zł ;

a) rozdz. 85203 21 000,00 zł ,

- § 4300 21 000,00 zł ,

21 000,00 zł ;

a) rozdz. 85203 21 000,00 zł ,

- § 6060 21 000,00 zł .

§ 2.      102 985 048,00 zł ;

       89 996 650,00 zł ,

       76 353 087,00 zł ,

       13 643 563,00 zł ,

       15 836 800,00 zł ,

       12 988 398,00 zł .

     102 985 048,00 zł ;

     100 714 152,00 zł ,

       76 399 903,00 zł ,

       24 314 249,00 zł ,

       15 836 800,00 zł ,

300 000,00 zł ,

            500 000,00 zł ,

         2 270 896,00 zł .

-      10 717 502,00 zł .

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

1) dochody ogółem

    w tym:

4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę

Ośrodki wsparcia

2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania zlecone o kwotę

c) dotacje na zadania zlecone

a) wydatki bieżące

3. Planowany deficyt budżetowy

b) wydatki majątkowe

c) wydatki na zadania zlecone

d) rezerwa ogólna

e) rezerwa celowa

2) rozchody

    w tym:

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem

1) wydatki ogółem

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 895/2018

z 28.03.2018 r.

Burmistrza Krapkowic

b) dochody majątkowe

2) przychody

Ośrodki wsparcia

a) dochody bieżące

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Ośrodki wsparcia

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup usług pozostałych

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach, 

polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, w sposób następujący:

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

Ośrodki wsparcia

Wynagrodzenia osobowe pracowników

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


