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Zmiany  w planie dochodów                     

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-10-1
6Ogółem

Stan na
dzień:06-10-1

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

292 929,91442 205,93 735 135,84
508 205,9301095 Pozostała działalność 292 929,91801 135,84

010 292 929,91Rolnictwo i łowiectwo 514 005,93 806 935,84

0920 Pozostałe odsetki 35 000,0040 000,00 75 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 330 000,00310 618,76 640 618,76

350 618,7675023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 365 000,00715 618,76
750 365 000,00Administracja publiczna 415 548,76 780 548,76

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

-414,9635 332,44 34 917,48
52 133,4480101 Szkoły podstawowe -414,9651 718,48

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

1 099,9729 049,09 30 149,06
29 799,0980110 Gimnazja 1 099,9730 899,06

801 685,01Oświata i wychowanie 587 085,53 587 770,54

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

55 323,002 630 404,00 2 685 727,00

2 648 704,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

55 323,002 704 027,00

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

941,006 195,00 7 136,00

17 248,0085213 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.

941,0018 189,00

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

3 500,0019 500,00 23 000,00

19 500,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 500,0023 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

200,005 500,00 5 700,00
5 500,0085215 Dodatki mieszkaniowe 200,005 700,00

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

19 010,0062 335,00 81 345,00
62 335,0085216 Zasiłki stałe 19 010,0081 345,00

Strona: 1

852 80 192,00Pomoc społeczna 7 421 573,00 7 501 765,00
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Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-10-1
6Ogółem

Stan na
dzień:06-10-1

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

1 218,003 654,00 4 872,00
76 403,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 1 218,0077 621,00

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

Razem 738 806,9229 596 220,22 30 335 027,14


	010 - Rolnictwo i łowiectwo
	750 - Administracja publiczna
	801 - Oświata i wychowanie
	852 - Pomoc społeczna

