
§ 1.

800,00 zł ;

a) rozdz. 75023 800,00 zł ,

- § 4430 800,00 zł ,

800,00 zł ;

a) rozdz. 75023 800,00 zł ,

- § 4610 800,00 zł .

§ 2.

500,00 zł ;

a) rozdz. 85203 500,00 zł ,

- § 4300 500,00 zł ,

500,00 zł ;

a) rozdz. 85203 500,00 zł ,

- § 4510 500,00 zł .

§ 3.

19,00 zł ;

a) rozdz. 85401 19,00 zł ,

- § 4210 19,00 zł ,

19,00 zł ;

a) rozdz. 85401 19,00 zł ,

- § 3020 19,00 zł .

§ 4.

120,00 zł ;

a) rozdz. 90019 120,00 zł ,

- § 4300 120,00 zł ,

120,00 zł ;

a) rozdz. 90019 120,00 zł ,

- § 4240 120,00 zł .

§ 5.      102 126 891,35 zł ;

       89 379 891,35 zł ,

       80 969 891,35 zł ,

         8 410 000,00 zł ,

       15 813 950,35 zł ,

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na 

przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w sposób 

następujący:

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska

Zakup usług pozostałych

b) dochody majątkowe

a) dochody bieżące

Zakup środków dydaktycznych i książek

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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:

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

c) dotacje na zadania zlecone

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

1) dochody ogółem

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

    w tym:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na 

przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w sposób następujący:

Różne opłaty i składki

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 55/2019

z 06.02.2019 r.

Burmistrza Krapkowic

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

Ośrodki wsparcia

Zakup usług pozostałych

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

Ośrodki wsparcia

Opłaty na rzecz budżetu państwa

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim 

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

Świetlice szkolne

Zakup materiałów i wyposażenia

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

Świetlice szkolne



       12 747 000,00 zł .

     102 126 891,35 zł ;

       99 626 891,35 zł ,

       80 793 921,35 zł ,

       18 832 970,00 zł ,

       15 813 950,35 zł ,

269 000,00 zł ,

            531 000,00 zł ,

         2 500 000,00 zł .

-      10 247 000,00 zł .

2) przychody

3. Planowany deficyt budżetowy

    w tym:

c) wydatki na zadania zlecone

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem

d) rezerwa ogólna

2) rozchody

e) rezerwa celowa

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

1) wydatki ogółem


