
Załącznik nr 1 do uchwały Rady  Miejskiej            
nr III/9/2010 z dnia 30.12.2010 r.Zmiany w planie dochodów                        

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:30-12-
10Ogółem

Stan na
dzień:01-12-

10
Zmiana

Ogółem Ogółem

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

50 00033 000 83 000
33 00060016 Drogi publiczne gminne 50 00083 000

600 50 000Transport i łączność 59 400 109 400

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności

-6 0006 000 0

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

-40 000308 632 268 632

384 13270005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -46 000338 132
700 -46 000Gospodarka mieszkaniowa 384 132 338 132

0920 Pozostałe odsetki -10 00075 000 65 000
75 00075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -10 00065 000

750 -10 000Administracja publiczna 156 593 146 593

0310 Podatek od nieruchomości -105 0412 179 132 2 074 091

2 635 89575615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-105 0412 530 854

756 -105 041Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 728 122 6 623 081

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

19 5002 210 500 2 230 000

2 217 35085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

19 5002 236 850
852 19 500Pomoc społeczna 2 466 754 2 486 254

0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 3360 1 336

090020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych

1 3361 336
900 1 336Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 160 000 161 336

Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem -90 20519 424 553 19 334 348
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