
§ 1.

200,00 zł ;

a) rozdz. 71004 200,00 zł ,

- § 4300 200,00 zł ,

200,00 zł ;

a) rozdz. 71004 200,00 zł ,

- § 4610 200,00 zł .

§ 2.

200,00 zł ;

a) rozdz. 80104 200,00 zł ,

- § 4300 200,00 zł ,

200,00 zł ;

a) rozdz. 80195 200,00 zł ,

- § 4170 200,00 zł .

§ 3.

42,00 zł ;

a) rozdz. 80101 42,00 zł ,

- § 4210 42,00 zł ,

42,00 zł ;

a) rozdz. 80101 2,00 zł ,

- § 4480 2,00 zł ,

b) rozdz. 80195 40,00 zł ,

- § 4170 40,00 zł .

§ 4.      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 .

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakup usług pozostałych

Pozostała działalność

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

Plany zagospodarowania przestrzennego

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu 

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

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

Przedszkola

b) wydatki majątkowe

2) rozchody

c) wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 300/2020

z 21.01.2020 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 710 - Działalność usługowa, w sposób następujący:

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach polegających na 

przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący:

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

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:

1) dochody ogółem

    w tym:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

2) przychody

b) dochody majątkowe

a) dochody bieżące

Szkoły podstawowe

Zakup materiałów i wyposażenia

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

Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe

Szkoły podstawowe

Podatek od nieruchomości


