
Zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr IX/       /2015 z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany  w planie dochodów                              

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:30-09-1
5Ogółem

Stan na
dzień:11-09-1

5
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

-2,16466 504,99 466 502,83
579 504,9901095 Pozostała działalność -2,16579 502,83

010 -2,16Rolnictwo i łowiectwo 1 810 011,99 1 810 009,83

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00895 372,00 910 372,00
935 372,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00950 372,00

750 15 000,00Administracja publiczna 1 003 652,00 1 018 652,00

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

7 635,000,00 7 635,00
0,0075108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 635,007 635,00

751 7 635,00Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

33 695,00 41 330,00

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

391 722,001 954 998,00 2 346 720,00

1 974 298,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

391 722,002 366 020,00

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

940,004 760,00 5 700,00

14 783,0085213 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.

940,0015 723,00

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

11 283,0046 800,00 58 083,00
46 800,0085216 Zasiłki stałe 11 283,0058 083,00

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

812,004 771,00 5 583,00
54 238,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 812,0055 050,00

852 404 757,00Pomoc społeczna 2 236 159,00 2 640 916,00

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

Razem 427 389,8423 805 570,14 24 232 959,98

Skarbnik
Tekst maszynowy
66
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