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Zmiany  w planie dochodów                              

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:31-10-
12Ogółem

Stan na
dzień:28-09-

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

270 073366 076 636 149
366 07601095 Pozostała działalność 270 073636 149

010 270 073Rolnictwo i łowiectwo 977 157 1 247 230

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

1 0002 143 941 2 144 941

2 156 74185212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

1 0002 157 741

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

283 289 3 317

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

964 300 4 396

7 58985213 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.

1247 713

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

8 90030 128 39 028

30 12885214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

8 90039 028

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

2 88049 970 52 850
49 97085216 Zasiłki stałe 2 88052 850

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

604614 1 218

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

8 52849 478 58 006

53 29285219 Ośrodki pomocy społecznej 9 13262 424

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

3 78084 370 88 150
115 47085295 Pozostała działalność 3 780119 250

852 25 816Pomoc społeczna 2 443 190 2 469 006

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

22 74132 225 54 966
32 22585415 Pomoc materialna dla uczniów 22 74154 966

854 22 741Edukacyjna opieka wychowawcza 32 225 54 966

Strona: 1



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:31-10-
12Ogółem

Stan na
dzień:28-09-

12
Zmiana

Ogółem Ogółem

2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

-8 74058 800 50 060
58 80092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -8 74050 060

921 -8 740Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58 800 50 060

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

Razem 309 89020 878 989 21 188 879
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