
§ 1.

2 000,00 zł ;

a) rozdz. 60016 2 000,00 zł ,

- § 6059 2 000,00 zł ,

2 000,00 zł ;

c) rozdz. 60016 2 000,00 zł ,

- § 6057 2 000,00 zł .

§ 2.

750,00 zł ;

a) rozdz. 80101 750,00 zł ,

- § 4010 750,00 zł ,

750,00 zł ;

c) rozdz. 80101 750,00 zł ,

- § 4110 750,00 zł .

§ 3.

200,00 zł ;

a) rozdz. 85228 200,00 zł ,

- § 4410 200,00 zł ,

200,00 zł ;

c) rozdz. 85228 200,00 zł ,

- § 4270 160,00 zł ,

- § 4300 40,00 zł .

§ 4.

50,00 zł ;

a) rozdz. 85203 50,00 zł ,

- § 4300 50,00 zł ,

50,00 zł ;

a) rozdz. 85203 50,00 zł ,

- § 4360 50,00 zł .

§ 5.      141 037 847,58 zł ;

     121 786 689,39 zł ,

     102 128 386,56 zł ,

       19 658 302,83 zł ,

       28 404 596,78 zł ,

       19 251 158,19 zł .

     141 037 847,58 zł ;

     138 037 847,58 zł ,

     101 266 412,13 zł ,

       36 771 435,45 zł ,

       28 404 596,78 zł ,

468 000,00 zł ,

            132 000,00 zł ,

Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

Szkoły podstawowe

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zad. 118 -  Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach

zad. 118 -  Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach

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

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

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

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

planowanych wydatków w ramach działu 600 - Transport i łączność:

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

Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Drogi publiczne gminne

1. Plan dochodów i przychodów ogółem

a) dochody bieżące

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach  polegających na 

przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna:

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

Ośrodki wsparcia

b) wydatki majątkowe

a) wydatki bieżące

d) rezerwa ogólna

c) wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 532/2020

z 31.12.2020 r.

Burmistrza Krapkowic

c) dotacje na zadania zlecone

b) dochody majątkowe

1) dochody ogółem

Podróże służbowe krajowe

Zakup usług pozostałych

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach  polegających na przeniesieniu 

planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna:

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

Zakup usług pozostałych

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1) wydatki ogółem

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem

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

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

Ośrodki wsparcia

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zakup usług remontowych

e) rezerwa celowa

    w tym:

2) przychody

    w tym:



         3 000 000,00 zł .

-      16 251 158,19 zł .

2) rozchody

3. Planowany deficyt budżetowy


