
Zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XL/       /2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany  w planie dochodów                              

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:30-06-14
Ogółem

Stan na
dzień:06-06-14

Zmiana

Ogółem Ogółem

0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,0036 516,00 186 516,00
96 516,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 000,00246 516,00

750 150 000,00Administracja publiczna 164 671,00 314 671,00

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych

-30 151,0030 151,00 0,00

2 996 965,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-30 151,002 966 814,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 80 000,0010 000,00 90 000,00

1 995 242,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

80 000,002 075 242,00

756 49 849,00Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 519 249,00 8 569 098,00

0830 Wpływy z usług 16 240,000,00 16 240,00
285 143,0080104 Przedszkola 16 240,00301 383,00

0830 Wpływy z usług 55 000,000,00 55 000,00
0,0080148 Stołówki szkolne i przedszkolne 55 000,0055 000,00

801 71 240,00Oświata i wychowanie 351 218,00 422 458,00

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

-1 261,001 981 280,00 1 980 019,00

1 995 580,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-1 261,001 994 319,00

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

1 261,003 866,00 5 127,00

7 285,0085213 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.

1 261,008 546,00

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

1 153,0058 660,00 59 813,00
96 260,0085295 Pozostała działalność 1 153,0097 413,00

852 1 153,00Pomoc społeczna 2 244 623,00 2 245 776,00

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

Razem 272 242,0021 279 444,25 21 551 686,25

Skarbnik
Tekst maszynowy

Skarbnik
Tekst maszynowy
313
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