
§ 1. 50 712,80 zł ;

1. dział 852 50 450,00 zł ,

a) rozdz. 85228 50 450,00 zł ,

- § 2010 50 450,00 zł ,

2. dział 855 262,80 zł ,

a) rozdz. 85503 262,80 zł ,

- § 2010 262,80 zł .

§ 2. 50 712,80 zł ;

50 712,80 zł ;

1. dział 852 50 450,00 zł ,

a) rozdz. 85228 50 450,00 zł ,

- § 4170 20 450,00 zł ,

- § 4300 30 000,00 zł ,

2. dział 855 262,80 zł ,

a) rozdz. 85503 262,80 zł ,

- § 4010 262,80 zł .

§ 3.

15 000,00 zł ;

15 000,00 zł ;

a) rozdz. 80101 15 000,00 zł ,

- § 6050 15 000,00 zł ,

15 000,00 zł ;

15 000,00 zł ;

a) rozdz. 80101 15 000,00 zł ,

- § 6050 15 000,00 zł .

§ 4.      104 540 871,09 zł ;

       91 663 919,09 zł ,

       84 521 939,09 zł ,

         7 141 980,00 zł ,

       16 470 978,89 zł ,

       12 876 952,00 zł .

     104 540 871,09 zł ;

     102 040 871,09 zł ,

       84 279 950,92 zł ,

       17 760 920,17 zł ,

1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy

Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 180/2019

z 31.07.2019 r.

Burmistrza Krapkowic

Wynagrodzenia bezosobowe

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

Pomoc społeczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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) wydatki ogółem

b) wydatki majątkowe

1) dochody ogółem

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

a) wydatki bieżące

    w tym:

    w tym:

2) przychody

b) dochody majątkowe

Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a) dochody bieżące

c) dotacje na zadania zlecone

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy

jednostkami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

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

Rodzina

Karta Dużej Rodziny

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

Rodzina

Karta Dużej Rodziny

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach

Pomoc społeczna

Zakup usług pozostałych



       16 470 978,89 zł ,

255 160,00 zł ,

            531 000,00 zł ,

         2 500 000,00 zł .

-      10 376 952,00 zł .

c) wydatki na zadania zlecone

2) rozchody

d) rezerwa ogólna

3. Planowany deficyt budżetowy

e) rezerwa celowa


