
                

96 091,34 zł

Preliminarz wydatków na kwotę: 3 000 zł
Podparagraf 0201
§ 4170 400 zł
§ 4210 350 zł
§ 4300 2 250 zł

6 000 zł
Podparagraf 0202
§ 4210 1 000 zł
§ 4300 5 000 zł

1 232,84 zł

§ 4210 232,84 zł
§ 4300 1 000 zł

22 538,50 zł

§ 4170 600 zł

§ 4210 9 917 zł
§ 4300 12 021,50 zł

1 800 zł

§ 4210 1 500 zł
§ 4300 300 zł

1 520 zł

§ 4210 1 220 zł
§ 4300 300 zł

Załącznik Nr 4                                                                                                                                                                                                                                                      
do Uchwały Nr 416/2012                                                                                                                                                                                                                                          
Zarządu Powiatu Krapkowickiego                                                                                                                                                                                                                                       
z dnia 30 kwietnia 2012r. 

2. XIII Powiatowe Święto Edukacji Narodowej
Preliminarz wydatków na kwotę:

3. Konkurs Wiedzy Po żarniczej
Preliminarz wydatków na kwotę:
Podparagraf 0209

Dział 921, rozdział 92105, kwota

II. Imprezy kulturalno - o światowe organizowane przez inne podmioty

Podparagraf 0204

2. Zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających występowanie Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                                                 
w Krapkowicach w roli współorganizatora imprez oświatowych, kulturalnych.                                                          
Zakup pucharów, ufundowanie nagród, druk dyplomów.

1. Zabezpieczenie środków finansowych w ramach współorganizacji imprez kulturalnych oraz                                                                                                                                                                                  
w ramach współpracy z chórami, zespołami artystycznymi i innymi grupami działającymi na                                                                                                                                                                                       
terenie Powiatu Krapkowickiego w celach promocji naszego regionu oraz dalszego rozwijania                                                                                                                                                                       
uprawianych form. Zakup pucharów, ufundowanie skromnych nagród, druk dyplomów.

Preliminarz wydatków na kwotę

Preliminarz wydatków na kwotę
Podparagraf 0205

Preliminarz wydatków bud żetowych                                                                                                                                                                                                                                                 
z zakresu kultury na rok 2012

I. Imprezy kulturalne organizowane przez Powiat Kra pkowicki 

1. Powiatowe Święto Dnia Bibliotekarza - upowszechnianie czytelnictw a

Podparagraf 0206

4. Pozostałe imprezy kulturalne organizowane przez Powiat Krapkowicki
Preliminarz wydatków na kwotę:



§ 2310 10 000 zł

50 000 zł

§ 2310 10 000 zł
§ 2820 50 000 zł
§ 4170 1 000 zł
§ 4210 14 219,84 zł
§ 4300 20 871,50 zł

III. Wsparcie finansowe dla gmin oraz dotacje na im prezy kulturalne                                                                                                                                                                                             
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposa żenia
zakup usług pozostałych

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane 
dotacja celowa z bud żetu na fin. lub dofin. zada ń zleconych do 



cznik Nr 4                                                                                                                                                                                                                                                      
do Uchwały Nr 416/2012                                                                                                                                                                                                                                          

du Powiatu Krapkowickiego                                                                                                                                                                                                                                       

powanie Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                                                 
wiatowych, kulturalnych.                                                          

rodków finansowych w ramach współorganizacji imprez kulturalnych oraz                                                                                                                                                                                  
cymi na                                                                                                                                                                                       

terenie Powiatu Krapkowickiego w celach promocji naszego regionu oraz dalszego rozwijania                                                                                                                                                                       

etowych                                                                                                                                                                                                                                                 



III. Wsparcie finansowe dla gmin oraz dotacje na im prezy kulturalne                                                                                                                                                                                             


