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Zmiany  w planie dochodów                                  
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6
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Ogółem Ogółem

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących

4 000,000,00 4 000,00
0,0001008 Melioracje wodne 4 000,004 000,00

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

442 208,760,00 442 208,76
66 000,0001095 Pozostała działalność 442 208,76508 208,76

010 446 208,76Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 514 008,76

0310 Podatek od nieruchomości 818 961,002 994 578,00 3 813 539,00

3 570 235,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

818 961,004 389 196,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 15 335,003 885 099,00 3 900 434,00

3 905 099,0075621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

15 335,003 920 434,00

756 834 296,00Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

9 742 137,00 10 576 433,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -159 370,006 993 151,00 6 833 781,00

6 993 151,0075801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

-159 370,006 833 781,00
758 -159 370,00Różne rozliczenia 9 148 190,00 8 988 820,00

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowywaniu dziec

1 788 919,000,00 1 788 919,00
0,0085211 Świadczenie wychowawcze 1 788 919,001 788 919,00

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

-5 360,002 337 378,00 2 332 018,00

2 355 678,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-5 360,002 350 318,00

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

5 360,004 140,00 9 500,00

7 835,0085213 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.

5 360,0013 195,00

Strona: 1

2 200,0085215 Dodatki mieszkaniowe 1 800,004 000,00

852 3 280,00Pomoc społeczna 4 346 481,00 4 349 761,00
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2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

1 800,002 200,00 4 000,00

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

1 218,000,00 1 218,00
72 749,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 1 218,0073 967,00

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

-1 788 657,001 788 919,00 262,00
1 827 919,0085295 Pozostała działalność -1 788 657,0039 262,00

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

23 062,000,00 23 062,00
0,0085415 Pomoc materialna dla uczniów 23 062,0023 062,00

854 23 062,00Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 23 062,00

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych

16 800,000,00 16 800,00
0,0090095 Pozostała działalność 16 800,0016 800,00

900 16 800,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000,00 41 800,00

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

Razem 1 164 276,7624 661 938,76 25 826 215,52
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