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Dokładność / kolejność

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.128.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 8 października 2019 r.

Opis

3 466 121,75 0,00 Razem:
Zadania własne 163 589,00 0,00W

163 589,00 0,00     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Pomoc społeczna 163 589,00 0,00          852
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.

928,00 0,00               85213

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

928,00 0,00                    2030

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

23 221,00 0,00               85214

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

23 221,00 0,00                    2030

Zasiłki stałe 139 440,00 0,00               85216
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

139 440,00 0,00                    2030

Zadania zlecone 3 302 532,75 0,00Z
3 302 532,75 0,00     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

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

73 750,00 0,00          751

Wybory do Sejmu i Senatu 73 750,00 0,00               75108
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

73 750,00 0,00                    2010

Oświata i wychowanie 4 304,56 0,00          801
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

4 304,56 0,00               80153

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

4 304,56 0,00                    2010

Pomoc społeczna 518,19 0,00          852
Dodatki mieszkaniowe 518,19 0,00               85215
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

518,19 0,00                    2010

Rodzina 3 223 960,00 0,00          855
Świadczenie wychowawcze 3 223 960,00 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

3 223 960,00 0,00                    2060
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