
ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH  NA 2012 ROK

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość

758 Różne rozliczenia - 16 806,80

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 16 806,80

B1PZB - 16 806,80

801 Oświata i wychowanie 0,00

80101 Szkoły podstawowe 8 518,40

B1PZB 56,97

B1PZB 21 293,50

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane -12 775,10

B1WIP -56,97

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2 130,85

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 130,85

80110 Gimnazja - 6 387,55

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 387,55

852 Pomoc społeczna 47 805,00

85206 Wspieranie rodziny - 459,00

B1PZB 500,00

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 959,00

85212 3 758,00

B1PZB 700,00

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 058,00

85213 - 1 500,00

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 500,00

B1WIP 178,00

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wł -178,00

Załącznik Nr 2                                  
do ZBM  Nr 0050. 318 .2012             
  z dnia 31.05.2012 

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane 
z realizacją ich statutowych zadań

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane 
z realizacją ich statutowych zadań - Comenius 
Regio Z.Sz.

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane 
z realizacją ich statutowych zadań

wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 
Comenius regio Z.Sz.

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane 
z realizacją ich statutowych zadań

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane 
z realizacją ich statutowych zadań

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.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zl 



85214 16 525,00

B1PZB - 5 000,00

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 525,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 800,00

85216 Zasiłki stałe - 27 500,00

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27 500,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 201,00

B1PZB 6 300,00

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 901,00

85295 Pozostała działalność 46 780,00

B1PZB - 1 025,00

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych- wł 47 805,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 806,80

85415 Pomoc materialna dla uczniów 6 806,80

B1PZB 6 806,80

926 Kultura fizyczna 10 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 000,00

B1PZB 10 000,00

Razem: 47 805,00

                                                                               Burmistrz Miasta            

                                                 Burmistrz Miasta 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane 
z realizacją ich statutowych zadań

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane 
z realizacją ich statutowych zadań

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane 
z realizacją ich statutowych zadań

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane 
z realizacją ich statutowych zadań

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane 
z realizacją ich statutowych zadań

                                          mgr Wiesław Stambrowski


