
§ 1.

180 000,00 zł ;

a) rozdz. 75023 180 000,00 zł ,

- § 6050 180 000,00 zł ,

180 000,00 zł ;

a) rozdz. 75023 180 000,00 zł ,

- § 6060 180 000,00 zł .

§ 2.

115,00 zł ;

a) rozdz. 85412 115,00 zł ,

- § 4210 115,00 zł ,

115,00 zł ;

a) rozdz. 85412 115,00 zł ,

- § 4300 115,00 zł .

§ 3.      138 306 550,08 zł ;

     116 306 550,08 zł ,

     102 851 550,08 zł ,

       13 455 000,00 zł ,

       30 038 762,08 zł ,

       22 000 000,00 zł .

     138 306 550,08 zł ;

     135 306 550,08 zł ,

     102 734 760,08 zł ,

       32 571 790,00 zł ,

       30 038 762,08 zł ,

478 000,00 zł ,

            322 000,00 zł ,

         3 000 000,00 zł .

-      19 000 000,00 zł .

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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:

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1) dochody ogółem

    w tym:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

2) przychody

b) dochody majątkowe

a) dochody bieżące

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

d) rezerwa ogólna

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 320/2020

z 13.02.2020 r.

Burmistrza Krapkowic

b) wydatki majątkowe

2) rozchody

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach 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

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 

młodzieży

Zakup materiałów i wyposażenia

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

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 

młodzieży

Zakup usług pozostałych


