
Zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XVII/133/2012 z dnia 27 kwietnia 2012

Zmiany  w planie dochodów                              

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:27-04-
12Ogółem

Stan na
dzień:30-03-

12
Zmiana

Ogółem Ogółem

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

366 0760 366 076
001095 Pozostała działalność 366 076366 076

010 366 076Rolnictwo i łowiectwo 567 059 933 135

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych -117 3822 934 411 2 817 029

2 969 41175621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

-117 3822 852 029

756 -117 382Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

8 170 852 8 053 470

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -125 1256 022 389 5 897 264

6 022 38975801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

-125 1255 897 264
758 -125 125Różne rozliczenia 7 920 070 7 794 945

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

40 4792 104 421 2 144 900

2 117 22185212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

40 4792 157 700

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

3000 300

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

-10549 583 49 478

52 78385219 Ośrodki pomocy społecznej 19552 978

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

6007 500 8 100
49 80085295 Pozostała działalność 60050 400

852 41 274Pomoc społeczna 2 335 724 2 376 998

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

18 1850 18 185
085415 Pomoc materialna dla uczniów 18 18518 185

854 18 185Edukacyjna opieka wychowawcza 0 18 185

Strona: 1

500 00092601 Obiekty sportowe -72 168427 832
926 -72 168Kultura fizyczna 500 000 427 832



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:27-04-
12Ogółem

Stan na
dzień:30-03-

12
Zmiana

Ogółem Ogółem
6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

-72 168500 000 427 832

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

Razem 110 86020 429 985 20 540 845
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