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Dokładność / kolejność

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2019 r.
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.137.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 8 listopada 2019 r.

Opis

1 677 666,72 0,00 Razem:
Zad. na podst. porozumień z adm.rządową 22 700,00 0,00Pz

22 700,00 0,00     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 700,00 0,00          900
Pozostała działalność 22 700,00 0,00               90095
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej

22 700,00 0,00                    2020

Zadania własne 187 482,00 0,00W
187 482,00 0,00     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Pomoc społeczna 103 677,00 0,00          852
Zasiłki stałe 62 538,00 0,00               85216
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

62 538,00 0,00                    2030

Ośrodki pomocy społecznej 41 139,00 0,00               85219
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

41 139,00 0,00                    2030

Edukacyjna opieka wychowawcza 40 200,00 0,00          854
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40 200,00 0,00               85415
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

40 200,00 0,00                    2030

Rodzina 43 605,00 0,00          855
Wspieranie rodziny 43 605,00 0,00               85504
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj?własnych
zada?bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

43 605,00 0,00                    2030

Zadania zlecone 1 467 484,72 0,00Z
1 467 484,72 0,00     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Administracja publiczna 1 430,72 0,00          750
Urzędy wojewódzkie 1 430,72 0,00               75011
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 430,72 0,00                    2010

Rodzina 1 466 054,00 0,00          855
Świadczenie wychowawcze 1 456 581,00 0,00               85501
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

1 456 581,00 0,00                    2060

Wspieranie rodziny 7 300,00 0,00               85504
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

7 300,00 0,00                    2010

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przep. ust. o świadczeniach rodz. oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z ....

2 173,00 0,00               85513

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 173,00 0,00                    2010
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