
Załącznik NR 2
do ZBM NR 0050.415.2012 
z dnia 20.11.2012r.

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2012r.

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość

750 Administracja publiczna 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00

B1PZB - 1 000,00

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00

75414 Obrona cywilna 0,00

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00

B1PZB -500,00

852 Pomoc społeczna 221 468,00

85206 Wspieranie rodziny 24 455,00

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wł 24 455,00

85212 190 559,00

B3SOF 190 559,00

85213 506,00

B1WIP 95,00 

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wł 411,00

85216 Zasiłki stałe 2 792,00

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych- wł 2 792,00

85295 Pozostała działalność 3 156,00

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: 3 156,00

Pomoc państwa w zakresie dożywiania- wł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 65 000,00

B1PZB - 65 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00

B1PZB 10 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 55 000,00

B1PZB 55 000,00
                                                                                                                      

Razem: 221 468,00

Burmistrz Miasta

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych 
zadań

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych- zl

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 skłądki od nich naliczane - zl

4 356,00

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne- zl -1 200,00 

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
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