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                                  Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

ZmniejszenieZwiększenie
Dz. Rozdz Paragr. Nazwa

Dochody

851      Ochrona zdrowia        1 260,00            0,00

   85195 Pozostała działalność        1 260,00            0,00

        2010D
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 (zadania zlecone)
       1 260,00            0,00

852      Pomoc społeczna       19 136,00            0,00

   85203 Ośrodki wsparcia        5 257,00            0,00

        2010D
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 (zadania zlecone)
       5 257,00            0,00

   85219 Ośrodki pomocy społecznej        1 529,00            0,00

        2010D
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 (zadania zlecone)
       1 529,00            0,00

   85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze       12 350,00            0,00

        2010D
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 (zadania zlecone)
      12 350,00            0,00

855      Rodzina      132 470,00     -301 462,00

   85501 Świadczenie wychowawcze            0,00     -301 462,00

        2060D

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 (zadania zlecone)

           0,00     -301 462,00

   85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego
     123 205,00            0,00

        2010D
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 (zadania zlecone)
     123 205,00            0,00

   85503 Karta Dużej Rodziny          340,00            0,00

        2010D
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 (zadania zlecone)
         340,00            0,00

   85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów
       8 925,00            0,00
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        2010D
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
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       8 925,00            0,00

OGÓŁEM     -301 462,00     152 866,00
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