
Dział Paragraf Treść

750 Administracja publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

852 Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości - UM
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości - UM

500,00

85214 1 000,00

85212 100,00

100,00

85213 500,00

75023 - 23 360,00

- 23 360,00

62 700,00

Załącznik Nr 2
do ZBM
Nr 120.10.2012
z dnia 23.02.2012

Zmiana w wydatkach bieżących na 2012 rok

Rozdział Wartość

- 23 360,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości - UM
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości - UM
Zasiłki stałe

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości - UM

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości - UM
Pozostała działalność

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości - UM

3110 Świadczenia społeczne ( prace społecznie uzyteczne MOPS/SK)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia "Uśmiech na bank " - MOPS

4210 Zakup materiałów i wyposażenia " rządowy program- Pomoc państwa w
zakresie dozywiania " -MOPS

Razem 39 340,00

                                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                               mgr Wiesław Stambrowski

1 800,00

85295 58 800,00

400,00

58 400,00
-1 025,00

1 025,00

85216 500,00

500,00

85278 1 800,00

500,00

85214 1 000,00

1 000,00


