
Załacząnik Nr 2
do uchwały Nr 1253/2014

Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 29 października 2014 r. 

RAZEM dział 921,rozdział 92105,92120,92116 220 514,00 zł             

Dział 921, Rozdział 92105

Preliminarz wydatków na kwotę: 55 224,00 zł   

§ 4110 -  zł             
§ 4120 -  zł             
§ 4170 2 747,00 zł    
§ 4210 7 891,00 zł    
§ 4300 42 495,00 zł  
§ 4430 2 091,00 zł    

Preliminarz wydatków na kwotę: 80 290,00 zł   
§ 2820   80 290,00 zł 

§ 2820                                 80 290,00 zł 
§ 4110                                             -   zł 
§ 4120                                             -   zł 
§ 4170 2 747,00 zł                                 
§ 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 7 891,00 zł                                 
§ 4300 42 495,00 zł                               
§ 4430 2 091,00 zł                                 

RAZEM 135 514,00 zł             

25 000,00 zł               

Preliminarz wydatków na kwotę: 25 000,00 zł   

§ 2310

różne opłaty i składki

wynagrodzenia bezosobowe

Preliminarz wydatków bud żetowych z zakresu kultury,                                        
ochrony zabytków, prowadzenia biblioteki na rok 201 4                                                                                                                                                                                                            

1. Zabezpieczenie środków finansowych w ramach organizacji oraz współorganizacji imprez kulturalnych, m.in.  
konferencje, koncerty i festiwale muzyczne, wystawy, wernisaże, spotkania z twórcami ludowymi, spotkania 
artystyczne, konkursy, imprezy okolicznościowe, w tym m.in.:  Dzień Bibliotekarza, Święto Edukacji Narodowej, dożynki 
gminno-powiatowe , inne przedsięwzięcia pielęgnujące wielokulturowość powiatu w szcególności                                                                                                                                                                                 
w zakresie współpracy z chórami, zespołami artystycznymi i innymi grupami działającymi na terenie Powiatu 
Krapkowickiego w celu promocji naszego regionu.                                                                                                                                                                                    

składki na Fundusz Pracy

II. Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych 
do realizacji stowarzyszeniom

składki na ubezpieczenia społeczne
dotacja celowa z bud żetu na fin. lub dofin. zada ń zleconych 

I. Organizacja i współorganizacja przedsi ęwzięć o charakterze kulturalnym

Podparagraf 0103

zakup usług pozostałych

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń

(umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 

1.  Dotacja dla Gminy Krapkowice na prowadzenie bib lioteki powiatowej

     Dział 921, Rozdział 92116, kwota
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Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 29 października 2014 r. 

60 000,00 zł               

Preliminarz wydatków na kwotę: 50 000,00 zł   

§ 2720

Preliminarz wydatków na kwotę: 10 000,00 zł
§ 6570 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń 

(umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego

1. Remont i konserwacja zabytków

    Dział 921, Rozdział 92120, kwota
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etowych z zakresu kultury,                                        
ochrony zabytków, prowadzenia biblioteki na rok 201 4                                                                                                                                                                                                            


