
1. 673,96

673,96

673,96

2. 21 231,00

21 231,00

21 231,00

21 904,96

1. 852 673,96

Rozdział

Pomoc społeczna

Nazwa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.0050.213.2018

z dnia 16.07.2018 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2018 rok:

Wydatki w złotych

Razem

Lp. Dział

Dochody w złotych

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

Lp.

Zwiększenia

Dział

852

Paragraf

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej - na 

dodatki energetyczne

Zmniejszenia

Nazwa

Pomoc społeczna

* Dochody bieżące:

Zwiększenia

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.10.2018 z

06.07.2018 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 24

stanowiących dotację na III kwartał 2018 r. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych

dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi

tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w

gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z

późn. zm.).

Pomoc społeczna852

Zmniejszenia

* Dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) - na 

pomoc w zakresie dożywiania

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.3.2018 z

05.07.2018 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 27

zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok, przeznaczonych na dofinansowanie zadań

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie

dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady

Ministrów z 10.12.2013 r. w spr. ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin

w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r.,

poz. 821 z późn. zm.).
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85215 673,96

673,96

658,98

3110 658,98

14,98

14,98

4300 14,98

2. 852 21 231,00

85230 21 231,00

21 231,00

21 231,00

3110 21 231,00

21 904,96

Zakup usług pozostałych

Świadczenia społeczne

2. Wydatki jednostek budżetowych, w 

tym na:

1. Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych, w tym:

* Wydatki bieżące:

Razem

Pomoc społeczna

Pomoc w zakresie dożywiania

* Wydatki bieżące:

1. Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych, w tym:

Świadczenia społeczne

Dodatki mieszkaniowe

2.1. Wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań, w tym:
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