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Zmiany  w planie dochodów                                   

Dział Rozdział Paragraf Treść
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6
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

4 760,001 608,00 6 368,00

1 608,0075101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

4 760,006 368,00

751 4 760,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 608,00 6 368,00

0310 Podatek od nieruchomości 495 242,002 499 336,00 2 994 578,00

3 074 993,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

495 242,003 570 235,00

0310 Podatek od nieruchomości 100 588,00912 787,00 1 013 375,00

1 976 444,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych

100 588,002 077 032,00

756 595 830,00Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

9 146 307,00 9 742 137,00

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

-869,005 009,00 4 140,00

8 704,0085213 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.

-869,007 835,00

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

3 687,0015 813,00 19 500,00

15 813,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 687,0019 500,00

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

1 903,0033 697,00 35 600,00
33 697,0085216 Zasiłki stałe 1 903,0035 600,00

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

1 788 919,000,00 1 788 919,00
39 000,0085295 Pozostała działalność 1 788 919,001 827 919,00

852 1 793 640,00Pomoc społeczna 2 552 841,00 4 346 481,00

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

Razem 2 394 230,0022 267 708,76 24 661 938,76
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