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Zmiany  w planie dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:27-10-17
Ogółem

Stan na
dzień:16-10-17

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

251 324,16480 192,73 731 516,89
712 192,7301095 Pozostała działalność 251 324,16963 516,89

010 251 324,16Rolnictwo i łowiectwo 713 992,73 965 316,89

0920 Pozostałe odsetki 19 000,0041 000,00 60 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 500,0027 000,00 34 500,00

68 000,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 500,0094 500,00
750 26 500,00Administracja publiczna 150 220,00 176 720,00

0340 Podatek od środków transportowych 14 000,0012 564,00 26 564,00

4 153 564,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

14 000,004 167 564,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 41 700,005 000,00 46 700,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 43 000,00100 000,00 143 000,00

2 132 635,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych

84 700,002 217 335,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 318,000,00 7 318,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 000,000,00 2 000,00

182 788,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

9 318,00192 106,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,0012 000,00 32 000,00
12 000,0075619 Wpływy z różnych rozliczeń 20 000,0032 000,00

756 128 018,00Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

10 760 761,00 10 888 779,00

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

9 000,0044 609,00 53 609,00
56 581,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 9 000,0065 581,00

852 9 000,00Pomoc społeczna 306 526,00 315 526,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,000,00 10 000,00
0,0090015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,0010 000,00

900 10 000,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 900,00 37 900,00

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

Razem 424 842,1630 864 760,27 31 289 602,43
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