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Zmiany  w planie dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:25-09-18
Ogółem

Stan na
dzień:31-08-18

Zmiana

Ogółem Ogółem

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

80 000,00215 000,00 295 000,00
779 684,0901095 Pozostała działalność 80 000,00859 684,09

010 80 000,00Rolnictwo i łowiectwo 781 484,09 861 484,09

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600,006 700,00 7 300,00
6 700,0002001 Gospodarka leśna 600,007 300,00

020 600,00Leśnictwo 6 700,00 7 300,00

0690 Wpływy z różnych opłat 500,000,00 500,00
0,0060004 Lokalny transport zbiorowy 500,00500,00

600 500,00Transport i łączność 41 600,00 42 100,00

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości

23 200,00800,00 24 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,000,00 10 000,00

1 947 350,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 200,001 980 550,00
700 33 200,00Gospodarka mieszkaniowa 1 947 350,00 1 980 550,00

0920 Pozostałe odsetki 23 000,0042 000,00 65 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,0027 000,00 37 000,00

69 000,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 000,00102 000,00
750 33 000,00Administracja publiczna 154 684,00 187 684,00

0310 Podatek od nieruchomości -1 200 000,005 213 150,00 4 013 150,00

5 810 580,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-1 200 000,004 610 580,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 1 900,005 000,00 6 900,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00100 000,00 140 000,00

2 185 911,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych

41 900,002 227 811,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 900,00132 189,00 134 089,00

174 189,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 900,00176 089,00

756 -1 156 200,00Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

12 775 658,00 11 619 458,00

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

-237,2071 906,00 71 668,80

Strona: 1

93 809,8575814 Różne rozliczenia finansowe -249,4193 560,44
758 -249,41Różne rozliczenia 8 560 474,85 8 560 225,44



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:25-09-18
Ogółem

Stan na
dzień:31-08-18

Zmiana

Ogółem Ogółem
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)

-12,2120 932,00 20 919,79

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

18 000,0024 000,00 42 000,00
382 052,0080104 Przedszkola 18 000,00400 052,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

4 060,000,00 4 060,00
0,0080113 Dowożenie uczniów do szkół 4 060,004 060,00

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

-809,8776 597,28 75 787,41

76 597,2880153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

-809,8775 787,41

801 21 250,13Oświata i wychowanie 697 429,28 718 679,41

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

1 675,005 330,00 7 005,00
43 479,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 1 675,0045 154,00

852 1 675,00Pomoc społeczna 217 256,00 218 931,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,000,00 11 000,00
0,0090015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 000,0011 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 3 400,0031 672,00 35 072,00

31 672,0090019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3 400,0035 072,00

900 14 400,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 672,00 46 072,00

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

Razem -971 824,2833 930 699,22 32 958 874,94
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