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Zmiany  w planie dochodów                              

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:20-10-1
5Ogółem

Stan na
dzień:19-10-1

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

190 798,38466 502,83 657 301,21
579 502,8301095 Pozostała działalność 190 798,38770 301,21

010 190 798,38Rolnictwo i łowiectwo 1 810 009,83 2 000 808,21

0970 Wpływy z różnych dochodów 171 419,00910 372,00 1 081 791,00
950 372,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 171 419,001 121 791,00

750 171 419,00Administracja publiczna 1 018 652,00 1 190 071,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 104 000,0080 000,00 184 000,00

1 999 121,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych

104 000,002 103 121,00

756 104 000,00Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

8 941 421,00 9 045 421,00

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

-451,0131 393,64 30 942,63
53 303,6480101 Szkoły podstawowe -451,0152 852,63

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

-36,1423 885,51 23 849,37
26 985,5180110 Gimnazja -36,1426 949,37

801 -487,15Oświata i wychowanie 626 736,15 626 249,00

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

9 500,0020 500,00 30 000,00

20 500,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

9 500,0030 000,00

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

7 025,0058 083,00 65 108,00
58 083,0085216 Zasiłki stałe 7 025,0065 108,00

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

8 725,0045 767,00 54 492,00
55 050,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 8 725,0063 775,00

852 25 250,00Pomoc społeczna 2 640 916,00 2 666 166,00

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

Razem 490 980,2324 264 022,98 24 755 003,21
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