
Zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XLIII/            /2014 z dnia 30 października 2014  

Zmiany  w planie dochodów                              

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:30-10-14
Ogółem

Stan na
dzień:23-10-14

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

166 665,20499 991,25 666 656,45
799 991,2501095 Pozostała działalność 166 665,20966 656,45

010 166 665,20Rolnictwo i łowiectwo 799 991,25 966 656,45

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

1 135,0067 980,00 69 115,00
67 980,0075011 Urzędy wojewódzkie 1 135,0069 115,00

750 1 135,00Administracja publiczna 351 471,00 352 606,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 12 000,0090 000,00 102 000,00

2 075 242,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

12 000,002 087 242,00

756 12 000,00Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

8 569 098,00 8 581 098,00

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

96 396,002 019 604,00 2 116 000,00

2 033 904,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

96 396,002 130 300,00

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

-698,005 127,00 4 429,00

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

803,004 690,00 5 493,00

9 817,0085213 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.

105,009 922,00

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

5 352,0028 794,00 34 146,00

28 794,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5 352,0034 146,00

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

1 000,005 396,00 6 396,00
5 396,0085215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,006 396,00

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

3 054,000,00 3 054,00
51 122,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 3 054,0054 176,00

Strona: 1

852 140 347,00Pomoc społeczna 2 334 256,00 2 474 603,00

Skarbnik
Tekst maszynowy
330



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:30-10-14
Ogółem

Stan na
dzień:23-10-14

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

10 140,0059 813,00 69 953,00

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

24 300,0052 700,00 77 000,00

112 513,0085295 Pozostała działalność 34 440,00146 953,00

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

22 659,0034 554,00 57 213,00
55 943,0085415 Pomoc materialna dla uczniów 22 659,0078 602,00

854 22 659,00Edukacyjna opieka wychowawcza 55 943,00 78 602,00

0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,0030 000,00 44 000,00

30 000,0090019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

14 000,0044 000,00
900 14 000,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 500,00 60 500,00

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

Razem 356 806,2021 807 390,30 22 164 196,50


	010 - Rolnictwo i łowiectwo
	750 - Administracja publiczna
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	852 - Pomoc społeczna
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



