
Załącznik nr 1 do uchwały Rady  Miejskiej            
nr XXX/.../2009 z dnia 11.09.2009 r.Zmiany w planie dochodów                        

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:11-09-
09Ogółem

Stan na
dzień:27-08-

09
Zmiana

Ogółem Ogółem

2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

115 0000 115 000

6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

100 0000 100 000

060016 Drogi publiczne gminne 215 000215 000
600 215 000Transport i łączność 26 400 241 400

2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

15 0000 15 000
075421 Zarządzanie kryzysowe 15 00015 000

754 15 000Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 15 000

2680 Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych

-1 10453 868 52 764

2 723 38175615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-1 1042 722 277

756 -1 104Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 995 356 6 994 252

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 2725 146 683 5 165 955

5 146 68375801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

19 2725 165 955
758 19 272Różne rozliczenia 7 206 734 7 226 006

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

-47 47148 145 674
48 14580195 Pozostała działalność -47 471674

801 -47 471Oświata i wychowanie 63 150 15 679

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

-240 5602 147 300 1 906 740

2 147 75085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-240 5601 907 190

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

-2 5385 100 2 562

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

2 1730 2 173

5 10085213 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.

-3654 735

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

-31 70163 000 31 299

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

31 70138 668 70 369

101 66885214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

0101 668

Strona: 1

852 -244 084Pomoc społeczna 2 375 197 2 131 113
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Ogółem Ogółem

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

-3 15961 213 58 054
66 21385219 Ośrodki pomocy społecznej -3 15963 054

Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem -43 38717 676 145 17 632 758
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