
§ 1. 31 279,00 zł ;

1. dział 751 31 279,00 zł ,

a) rozdz. 75113 31 279,00 zł ,

- § 2010 31 279,00 zł .

§ 2. 31 279,00 zł ;

31 279,00 zł ;

1. dział 751 31 279,00 zł ,

a) rozdz. 75113 31 279,00 zł ,

- § 4010 3 858,00 zł ,

- § 4110 660,00 zł ,

- § 4120 95,00 zł ,

- § 4170 6 654,00 zł ,

- § 4210 10 500,00 zł ,

- § 4300 9 512,00 zł .

§ 3.      103 932 783,38 zł ;

       91 055 831,38 zł ,

       82 645 831,38 zł ,

         8 410 000,00 zł ,

       15 851 731,39 zł ,

       12 876 952,00 zł .

     103 932 783,38 zł ;

     101 432 783,38 zł ,

       82 527 178,38 zł ,

       18 905 605,00 zł ,

       15 851 731,39 zł ,

269 000,00 zł ,

            531 000,00 zł ,

         2 500 000,00 zł .

-      10 376 952,00 zł .

b) dochody majątkowe

a) dochody bieżące

    w tym:

1) dochody ogółem

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

2) rozchody

c) wydatki na zadania zlecone

3. Planowany deficyt budżetowy

2) przychody

c) dotacje na zadania zlecone

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 110/2019

z 08.04.2019 r.

Burmistrza Krapkowic

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa

d) rezerwa ogólna

e) rezerwa celowa

1) wydatki ogółem

    w tym:

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa

Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

1. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wynagrodzenia osobowe pracowników


