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Dokładność / kolejność

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na
2018 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.81.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Opis

1 501 684,71 1 162 500,00 Razem:
Zadania własne 335 000,00 0,00W

32 000,00 0,00     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
Pomoc społeczna 32 000,00 0,00          852
Pomoc w zakresie dożywiania 32 000,00 0,00               85230
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

32 000,00 0,00                    2030

303 000,00 0,00     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Oświata i wychowanie 28 000,00 0,00          801
Szkoły podstawowe 28 000,00 0,00               80101
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

28 000,00 0,00                    2030

Pomoc społeczna 275 000,00 0,00          852
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej

275 000,00 0,00               85220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

235 000,00 0,00                    2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

40 000,00 0,00                    6330

Zadania zlecone 1 166 684,71 1 162 500,00Z
1 166 684,71 1 162 500,00     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Rodzina 1 166 684,71 1 162 500,00          855
Świadczenie wychowawcze 0,00 1 162 500,00               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

0,00 1 162 500,00                    2060

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

4 123,71 0,00               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

4 123,71 0,00                    2010

Karta Dużej Rodziny 61,00 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

61,00 0,00                    2010

Wspieranie rodziny 1 162 500,00 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

1 162 500,00 0,00                    2010
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