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Zmiany  w planie dochodów                              

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:27-03-15
Ogółem

Stan na
dzień:30-01-15

Zmiana

Ogółem Ogółem

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

1 200,0062 300,00 63 500,00
62 300,0060014 Drogi publiczne powiatowe 1 200,0063 500,00

600 1 200,00Transport i łączność 62 300,00 63 500,00

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

11 133,000,00 11 133,00
0,0075107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 11 133,0011 133,00

751 11 133,00Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

1 368,00 12 501,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -98 113,006 664 311,00 6 566 198,00

6 664 311,0075801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

-98 113,006 566 198,00
758 -98 113,00Różne rozliczenia 8 411 244,00 8 313 131,00

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

-6 460,001 961 458,00 1 954 998,00

1 980 758,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-6 460,001 974 298,00

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

6 460,003 563,00 10 023,00

7 443,0085213 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.

6 460,0013 903,00

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

4 540,000,00 4 540,00

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

38 500,000,00 38 500,00

0,0085295 Pozostała działalność 43 040,0043 040,00

852 43 040,00Pomoc społeczna 2 130 923,00 2 173 963,00

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

27 470,000,00 27 470,00
0,0085415 Pomoc materialna dla uczniów 27 470,0027 470,00

854 27 470,00Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 27 470,00

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

Razem -15 270,0022 641 555,00 22 626 285,00
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