
bieżące majątkowe

18 045 309,93 zł           18 045 309,93 zł            -  zł                            

10 953 360,36 zł                  10 953 360,36 zł                    -  zł                                    

7 091 949,57 zł                    7 091 949,57 zł                      -  zł                                    

2 319 803,97 zł             2 209 803,97 zł              110 000,00 zł                

1 543 709,04 zł             1 543 709,04 zł              -  zł                            

6 754 096,02 zł             365 620,38 zł                 6 388 475,64 zł             

550 000,00 zł                550 000,00 zł                 -  zł                            

-  zł                            -  zł                              -  zł                            

7 163 376,00 zł             7 163 376,00 zł              -  zł                            

231 046,54 zł                       231 046,54 zł                         -  zł                                    

84 379,46 zł                         84 379,46 zł                           -  zł                                    

6 847 950,00 zł                    6 847 950,00 zł                      -  zł                                    

800,00 zł                       800,00 zł                        -  zł                            

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

-  zł                            -  zł                              -  zł                            

3 978 287,29 zł             x 3 978 287,29 zł             

200 000,00 zł                200 000,00 zł                 -  zł                            

63 700,00 zł                         63 700,00 zł                           -  zł                                    

136 300,00 zł                       136 300,00 zł                         -  zł                                    

50 000,00 zł                           50 000,00 zł                            -  zł                                      

40 655 382,25 zł         30 078 619,32 zł           10 576 762,93 zł         

pozostałe wydatki bieżące

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

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

Załącznik nr 4 do 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


