
§ 1.

171 508,00 zł ;

a) rozdz. 60004 68 831,00 zł ,

- § 4300 68 831,00 zł ,

b) rozdz. 60016 102 677,00 zł ,

- § 4210 30 000,00 zł ,

- § 4260 697,00 zł ,

- § 4300 65 086,00 zł ,

- § 4430 6 894,00 zł ,

171 508,00 zł ;

a) rozdz. 60016 171 508,00 zł ,

- § 4270 171 508,00 zł .

§ 2.

300,00 zł ;

a) rozdz. 92605 300,00 zł ,

- § 4120 300,00 zł ,

300,00 zł ;

a) rozdz. 92605 300,00 zł ,

- § 4110 300,00 zł .

§ 3.      138 305 000,00 zł ;
     116 305 000,00 zł ,

     102 850 000,00 zł ,

       13 455 000,00 zł ,

       30 037 212,00 zł ,

       22 000 000,00 zł .

     138 305 000,00 zł ;
     135 305 000,00 zł ,

     102 741 310,00 zł ,

       32 563 690,00 zł ,

       30 037 212,00 zł ,

478 000,00 zł ,

            322 000,00 zł ,

         3 000 000,00 zł .

-      19 000 000,00 zł .

1) dochody ogółem

    w tym:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

2) przychody

b) dochody majątkowe

a) dochody bieżące

d) rezerwa ogólna

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem

c) dotacje na zadania zlecone

1) wydatki ogółem

3. Planowany deficyt budżetowy

e) rezerwa celowa

a) wydatki bieżące

    w tym:

c) wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 297/2020

z 14.01.2020 r.

Burmistrza Krapkowic

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

planowanych wydatków w ramach działu 600 - Transport i łączność, w sposób następujący:

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

Drogi publiczne gminne

Zakup materiałów i wyposażenia

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

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

planowanych wydatków w ramach działu 926 - Kultura fizyczna, w sposób następujący:

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej

b) wydatki majątkowe

2) rozchody

Lokalny transport zbiorowy

Zakup usług pozostałych

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Drogi publiczne gminne

Zakup usług remontowych

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


