
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/        /2013 z dnia 31.10.2013 r.

Zmiany w planie dochodów                             

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:31-10-13
Ogółem

Stan na
dzień:09-10-13

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

190 820,77471 354,00 662 174,77
521 354,0001095 Pozostała działalność 190 820,77712 174,77

010 190 820,77Rolnictwo i łowiectwo 521 354,00 712 174,77

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

1 086,0066 000,00 67 086,00
66 000,0075011 Urzędy wojewódzkie 1 086,0067 086,00

750 1 086,00Administracja publiczna 152 675,00 153 761,00

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

-2 769,004 239,00 1 470,00

4 239,0075109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie

-2 769,001 470,00

751 -2 769,00Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

5 607,00 2 838,00

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

-0,808 341,00 8 340,20
8 341,0085206 Wspieranie rodziny -0,808 340,20

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

141,004 396,00 4 537,00

8 334,0085213 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.

141,008 475,00

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

10 523,0045 308,00 55 831,00
45 308,0085216 Zasiłki stałe 10 523,0055 831,00

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

6 757,0049 500,00 56 257,00
52 900,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 6 757,0059 657,00

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

13 693,0038 113,00 51 806,00
120 443,0085295 Pozostała działalność 13 693,00134 136,00

852 31 113,20Pomoc społeczna 2 438 286,00 2 469 399,20

Strona: 1

49 926,0085415 Pomoc materialna dla uczniów 22 046,0071 972,00
854 22 046,00Edukacyjna opieka wychowawcza 49 926,00 71 972,00

Skarbnik
Tekst maszynowy

Skarbnik
Tekst maszynowy

Skarbnik
Tekst maszynowy
264



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:31-10-13
Ogółem

Stan na
dzień:09-10-13

Zmiana

Ogółem Ogółem
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

19 138,0033 280,00 52 418,00

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości z budżetu państwa w
ramach programów rządowych

2 908,0016 646,00 19 554,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 17 700,000,00 17 700,00
0,0090015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 17 700,0017 700,00

900 17 700,00Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

39 000,00 56 700,00

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

Razem 259 996,9720 677 973,00 20 937 969,97


	010 - Rolnictwo i łowiectwo
	750 - Administracja publiczna
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