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Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2021 r.
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.1.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 4 stycznia 2021 r.

Opis

190 043 323,16 Razem:
Zad. na podstawie porozumień (umów)z jst 212 491,87Pj

212 491,87     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 212 491,87          853
Pozostała działalność 212 491,87               85395
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.

190 116,48                    2057

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.

22 375,39                    2059

Zad. na podst. porozumień z adm.rządową 25 000,00Pz
25 000,00     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Działalność usługowa 25 000,00          710
Cmentarze 25 000,00               71035
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej

25 000,00                    2020

Zadania własne 148 162 968,23W
12 000,00     Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Administracja publiczna 12 000,00          750
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00               75085
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6 000,00                    0750

Wpływy z pozostałych odsetek 500,00                    0920
Wpływy z różnych dochodów 5 500,00                    0970

75 400,00     Dzienny Dom "Senior +" w Gryfinie
Pomoc społeczna 75 400,00          852
Pozostała działalność 75 400,00               85295
Wpływy z różnych opłat 25 000,00                    0690
Wpływy z usług 50 000,00                    0830
Wpływy z pozostałych odsetek 300,00                    0920
Wpływy z różnych dochodów 100,00                    0970

723 000,00     Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Hotele i restauracje 610 000,00          550
Pozostała działalność 610 000,00               55095
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

25 000,00                    0750

Wpływy z usług 585 000,00                    0830
Turystyka 20 000,00          630
Pozostała działalność 20 000,00               63095
Wpływy z usług 20 000,00                    0830
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 82 000,00          900
Pozostała działalność 82 000,00               90095
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80 000,00                    0750

Wpływy z usług 2 000,00                    0830
Kultura fizyczna 11 000,00          926
Obiekty sportowe 11 000,00               92601
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

10 000,00                    0750

Wpływy z różnych dochodów 1 000,00                    0970
265 275,00     Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w

Gryfinie
Oświata i wychowanie 265 275,00          801
Przedszkola 67 100,00               80104
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 65 850,00                    0660
Wpływy z pozostałych odsetek 1 250,00                    0920
Stołówki szkolne i przedszkolne 198 175,00               80148
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

198 175,00                    0670

658 420,00     Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w
Gryfinie

Oświata i wychowanie 658 420,00          801
Przedszkola 168 700,00               80104
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Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 166 850,00                    0660
Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00                    0920
Wpływy z różnych dochodów 650,00                    0970
Stołówki szkolne i przedszkolne 489 720,00               80148
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

489 720,00                    0670

188 750,00     Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w
Gryfinie

Oświata i wychowanie 188 750,00          801
Przedszkola 40 750,00               80104
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000,00                    0660
Wpływy z pozostałych odsetek 500,00                    0920
Wpływy z różnych dochodów 250,00                    0970
Stołówki szkolne i przedszkolne 148 000,00               80148
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

142 000,00                    0670

Wpływy z usług 6 000,00                    0830
177 100,00     Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w

Gryfinie
Oświata i wychowanie 177 100,00          801
Przedszkola 45 500,00               80104
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 45 000,00                    0660
Wpływy z pozostałych odsetek 500,00                    0920
Stołówki szkolne i przedszkolne 131 600,00               80148
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

131 600,00                    0670

363 500,00     Przedszkole Nr 5 im.Calineczki w Gryfinie
Oświata i wychowanie 363 500,00          801
Przedszkola 48 500,00               80104
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 48 000,00                    0660
Wpływy z pozostałych odsetek 500,00                    0920
Stołówki szkolne i przedszkolne 315 000,00               80148
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

155 000,00                    0670

Wpływy z usług 160 000,00                    0830
13 300,00     Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie

Oświata i wychowanie 13 300,00          801
Szkoły artystyczne 13 300,00               80132
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

13 000,00                    0750

Wpływy z pozostałych odsetek 200,00                    0920
Wpływy z różnych dochodów 100,00                    0970

113 900,00     Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Westerplatte w Gardnie

Oświata i wychowanie 113 900,00          801
Szkoły podstawowe 3 900,00               80101
Wpływy z różnych opłat 200,00                    0690
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 000,00                    0750

Wpływy z pozostałych odsetek 200,00                    0920
Wpływy z różnych dochodów 500,00                    0970
Stołówki szkolne i przedszkolne 110 000,00               80148
Wpływy z usług 110 000,00                    0830

95 200,00     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Chwarstnicy

Oświata i wychowanie 95 200,00          801
Szkoły podstawowe 11 200,00               80101
Wpływy z różnych opłat 100,00                    0690
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

10 000,00                    0750

Wpływy z pozostałych odsetek 600,00                    0920
Wpływy z różnych dochodów 500,00                    0970
Stołówki szkolne i przedszkolne 84 000,00               80148
Wpływy z usług 84 000,00                    0830

31 000,00     Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w
Żabnicy

Oświata i wychowanie 31 000,00          801
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Szkoły podstawowe 1 000,00               80101
Wpływy z różnych opłat 100,00                    0690
Wpływy z pozostałych odsetek 500,00                    0920
Wpływy z różnych dochodów 400,00                    0970
Stołówki szkolne i przedszkolne 30 000,00               80148
Wpływy z usług 30 000,00                    0830

26 250,00     Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców
Sybiru w Radziszewie

Oświata i wychowanie 26 250,00          801
Szkoły podstawowe 1 250,00               80101
Wpływy z różnych opłat 100,00                    0690
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600,00                    0750

Wpływy z pozostałych odsetek 300,00                    0920
Wpływy z różnych dochodów 250,00                    0970
Stołówki szkolne i przedszkolne 25 000,00               80148
Wpływy z usług 25 000,00                    0830

217 200,00     Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w
Gryfinie

Oświata i wychowanie 217 200,00          801
Szkoły podstawowe 17 200,00               80101
Wpływy z różnych opłat 200,00                    0690
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15 000,00                    0750

Wpływy z pozostałych odsetek 800,00                    0920
Wpływy z różnych dochodów 1 200,00                    0970
Stołówki szkolne i przedszkolne 200 000,00               80148
Wpływy z usług 200 000,00                    0830

132 000,00     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w.
Mamerta Stankiewicza w Gryfinie

Oświata i wychowanie 132 000,00          801
Szkoły podstawowe 2 000,00               80101
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 000,00                    0750

Wpływy z różnych dochodów 1 000,00                    0970
Stołówki szkolne i przedszkolne 130 000,00               80148
Wpływy z usług 130 000,00                    0830

293 600,00     Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów
Polskich w Gryfinie

Oświata i wychowanie 293 600,00          801
Szkoły podstawowe 18 600,00               80101
Wpływy z różnych opłat 200,00                    0690
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

16 000,00                    0750

Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00                    0920
Wpływy z różnych dochodów 1 200,00                    0970
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 25 000,00               80103
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 25 000,00                    0660
Stołówki szkolne i przedszkolne 250 000,00               80148
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

20 000,00                    0670

Wpływy z usług 230 000,00                    0830
12 400,00     Środowiskowy Dom Samopomocy w

Gryfinie
Pomoc społeczna 12 400,00          852
Ośrodki wsparcia 12 400,00               85203
Wpływy z różnych opłat 12 000,00                    0690
Wpływy z pozostałych odsetek 300,00                    0920
Wpływy z różnych dochodów 100,00                    0970

143 986 973,23     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Transport i łączność 14 609 877,74          600
Lokalny transport zbiorowy 22 100,00               60004
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 100,00                    0590
Wpływy z różnych opłat 2 000,00                    0690
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 20 000,00                    0950
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Drogi publiczne gminne 14 375 792,80               60016
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

4 075 792,80                    6258

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

10 300 000,00                    6330

Pozostała działalność 211 984,94               60095
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

211 984,94                    6258

Turystyka 3 931 250,00          630
Pozostała działalność 3 931 250,00               63095
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

3 931 250,00                    6258

Gospodarka mieszkaniowa 10 134 694,27          700
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 622 000,00               70005
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 100 000,00                    0470
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 600 000,00                    0550
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i
prokuratorskiego

80 000,00                    0630

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień

2 000,00                    0640

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 970 000,00                    0750

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

140 000,00                    0760

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

3 500 000,00                    0770

Wpływy z pozostałych odsetek 40 000,00                    0920
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 190 000,00                    0940
Pozostała działalność 1 512 694,27               70095
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 87 000,00                    0940
Wpływy z różnych dochodów 60 000,00                    0970
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

1 365 694,27                    6330

Działalność usługowa 182 000,00          710
Cmentarze 182 000,00               71035
Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 14 000,00                    0940
Wpływy z różnych dochodów 168 000,00                    0970
Administracja publiczna 3 500,00          750
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500,00               75023
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.

1 500,00                    2057

Pozostała działalność 2 000,00               75095
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i
prokuratorskiego

1 000,00                    0630

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień

1 000,00                    0640

Obrona narodowa 50 000,00          752
Pozostałe wydatki obronne 50 000,00               75212
Wpływy z różnych dochodów 50 000,00                    0970
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41 500,00          754
Straż gminna (miejska) 41 500,00               75416
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych

40 000,00                    0570

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień

1 500,00                    0640

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

77 419 393,00          756

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 400,00               75601
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej

30 000,00                    0350
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Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400,00                    0910
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

34 528 500,00               75615

Wpływy z podatku od nieruchomości 33 700 000,00                    0310
Wpływy z podatku rolnego 460 000,00                    0320
Wpływy z podatku leśnego 200 000,00                    0330
Wpływy z podatku od środków transportowych 128 000,00                    0340
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00                    0500
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień

500,00                    0640

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00                    0910
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

7 512 400,00               75616

Wpływy z podatku od nieruchomości 3 850 000,00                    0310
Wpływy z podatku rolnego 1 250 000,00                    0320
Wpływy z podatku leśnego 7 000,00                    0330
Wpływy z podatku od środków transportowych 623 000,00                    0340
Wpływy z podatku od spadków i darowizn 140 000,00                    0360
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 600 000,00                    0500
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień

18 000,00                    0640

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 24 400,00                    0910
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

1 453 200,00               75618

Wpływy z opłaty skarbowej 450 000,00                    0410
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 700 000,00                    0480
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

280 000,00                    0490

Wpływy z różnych opłat 23 000,00                    0690
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00                    0910
Wpływy z pozostałych odsetek 100,00                    0920
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 33 894 893,00               75621
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 32 894 893,00                    0010
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 000 000,00                    0020
Różne rozliczenia 23 510 921,00          758
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23 310 723,00               75801
Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 310 723,00                    2920
Różne rozliczenia finansowe 141 000,00               75814
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

50 000,00                    2030

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

91 000,00                    6330

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 59 198,00               75831
Subwencje ogólne z budżetu państwa 59 198,00                    2920
Oświata i wychowanie 1 358 984,22          801
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 111 796,00               80103
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

111 796,00                    2030

Przedszkola 965 549,00               80104
Wpływy z różnych dochodów 55 000,00                    0970
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

910 549,00                    2030

Inne formy wychowania przedszkolnego 66 195,00               80106
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

66 195,00                    2030

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w
szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

41 188,00               80149

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

41 188,00                    2030

Pozostała działalność 174 256,22               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.

174 256,22                    2058

Pomoc społeczna 2 031 588,00          852
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.

88 350,00               85213

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

88 350,00                    2030

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

279 096,00               85214

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

279 096,00                    2030

Zasiłki stałe 1 012 142,00               85216
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 012 142,00                    2030

Ośrodki pomocy społecznej 432 000,00               85219
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

432 000,00                    2030

Pomoc w zakresie dożywiania 220 000,00               85230
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

220 000,00                    2030

Edukacyjna opieka wychowawcza 77 600,00          854
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 77 600,00               85415
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

77 600,00                    2030

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 635 665,00          900
Gospodarka odpadami komunalnymi 9 172 165,00               90002
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

9 152 165,00                    0490

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień

10 000,00                    0640

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00                    0910
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

700 000,00               90019

Wpływy z różnych opłat 700 000,00                    0690
Pozostała działalność 763 500,00               90095
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

15 000,00                    0490

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.

386 250,00                    2057

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.

362 250,00                    2058

777 700,00     Żłobek Miejski w Gryfinie
Rodzina 777 700,00          855
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 777 700,00               85516
Wpływy z usług 777 000,00                    0830
Wpływy z pozostałych odsetek 500,00                    0920
Wpływy z różnych dochodów 200,00                    0970
Zadania zlecone 41 642 863,06Z

41 642 863,06     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Administracja publiczna 199 100,56          750
Urzędy wojewódzkie 199 100,56               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

199 100,56                    2010

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

6 240,00          751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 240,00               75101
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

6 240,00                    2010

Pomoc społeczna 571 522,50          852
Ośrodki wsparcia 541 522,50               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

541 522,50                    2010

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00               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

30 000,00                    2010

Rodzina 40 866 000,00          855
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Świadczenie wychowawcze 29 936 000,00               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

29 936 000,00                    2060

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

9 840 000,00               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

9 840 000,00                    2010

Wspieranie rodziny 1 020 000,00               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

1 020 000,00                    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 ....

70 000,00               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

70 000,00                    2010
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