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Zmiany  w planie dochodów                              

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:29-04-14
Ogółem

Stan na
dzień:31-03-14

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

499 991,250,00 499 991,25
300 000,0001095 Pozostała działalność 499 991,25799 991,25

010 499 991,25Rolnictwo i łowiectwo 300 000,00 799 991,25

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

72 000,005 000,00 77 000,00
432 000,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72 000,00504 000,00

700 72 000,00Gospodarka mieszkaniowa 432 000,00 504 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 016,0026 500,00 36 516,00
86 500,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 016,0096 516,00

750 10 016,00Administracja publiczna 154 655,00 164 671,00

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

6 690,000,00 6 690,00
0,0075113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 690,006 690,00

751 6 690,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 368,00 8 058,00

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

7 678,0016 322,00 24 000,00

16 322,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

7 678,0024 000,00

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

1 537,002 839,00 4 376,00
2 839,0085215 Dodatki mieszkaniowe 1 537,004 376,00

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

644,0034 356,00 35 000,00
34 356,0085216 Zasiłki stałe 644,0035 000,00

852 9 859,00Pomoc społeczna 2 234 764,00 2 244 623,00

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

34 554,000,00 34 554,00
0,0085415 Pomoc materialna dla uczniów 34 554,0034 554,00

854 34 554,00Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 34 554,00

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

Razem 633 110,2520 447 714,00 21 080 824,25

Skarbnik
Tekst maszynowy
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