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Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na
2018 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.142 .2018

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 23 listopada 2018 r.

Opis

65 312,06 295 982,22 Razem:
Zad. na podstawie porozumień (umów)z jst 4 000,00 0,00Pj

4 000,00 0,00     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Pomoc społeczna 4 000,00 0,00          852
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

4 000,00 0,00               85214

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących

4 000,00 0,00                    2710

Zadania własne 13 175,00 0,00W
13 175,00 0,00     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Oświata i wychowanie 13 175,00 0,00          801
Pozostała działalność 13 175,00 0,00               80195
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

13 175,00 0,00                    2058

Zadania zlecone 48 137,06 295 982,22Z
48 137,06 295 982,22     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Administracja publiczna 41 867,06 0,00          750
Urzędy wojewódzkie 41 867,06 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

41 867,06 0,00                    2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

600,00 0,00          751

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie

600,00 0,00               75109

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

600,00 0,00                    2010

Pomoc społeczna 0,00 4 006,22          852
Ośrodki wsparcia 0,00 2 257,22               85203
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

0,00 2 257,22                    2010

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 1 749,00               85228
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

0,00 1 749,00                    2010

Rodzina 5 670,00 291 976,00          855
Świadczenie wychowawcze 5 458,00 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

5 458,00 0,00                    2060

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0,00 195 876,00               85502

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

0,00 195 876,00                    2010

Karta Dużej Rodziny 212,00 0,00               85503
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

212,00 0,00                    2010

Wspieranie rodziny 0,00 96 100,00               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

0,00 96 100,00                    2010
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