
bieżące majątkowe

17 150 715,94 zł           17 150 715,94 zł            -  zł                            

10 257 451,22 zł                  10 257 451,22 zł                    -  zł                                    

6 893 264,72 zł                    6 893 264,72 zł                      -  zł                                    

1 621 509,18 zł             1 621 509,18 zł              -  zł                            

1 528 827,00 zł             1 528 827,00 zł              -  zł                            

8 319 463,07 zł             99 914,50 zł                   8 219 548,57 zł             

328 379,51 zł                328 379,51 zł                 -  zł                            

-  zł                            -  zł                              -  zł                            

7 794 710,00 zł             7 794 710,00 zł              -  zł                            

209 625,00 zł                       209 625,00 zł                         -  zł                                    

90 695,00 zł                         90 695,00 zł                           -  zł                                    

7 494 390,00 zł                    7 494 390,00 zł                      -  zł                                    

1 800,00 zł                    1 800,00 zł                     -  zł                            

100 000,00 zł                -  zł                              100 000,00 zł                

-  zł                            -  zł                              -  zł                            

4 682 232,97 zł             x 4 682 232,97 zł             

190 000,00 zł                190 000,00 zł                 -  zł                            

62 700,00 zł                         62 700,00 zł                           -  zł                                    

127 300,00 zł                       127 300,00 zł                         -  zł                                    

45 000,00 zł                           45 000,00 zł                            -  zł                                      

41 717 637,67 zł         28 715 856,13 zł           13 001 781,54 zł         

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr …………………………..

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia ………………………... roku

w tym:dotacja celowa

pozostałe wydatki bieżące

Wydatki wg grup rodzajowych

11). Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4). Wydatki na programy finansowane ze środków UE

7). Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- zlecone

9). Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i 

porozumień między jst

Ogółem wydatki
z tego:

Ogółem wydatki:

2). Dotacje ogółem

10). Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek 

prawa handlowego

12). Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii; w tym:

wynagrodzenia i pochodne

 świadczenia społeczne

wynagrodzenia i pochodne

3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych

8). Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z 

organami administracji rządowej

5). Wydatki na obsługę długu

Wyszczególnienie wydatków:

a) Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

1). Wydatki jednostek budżetowych:

6). Wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji

pozostałe wydatki bieżące


