
Zał. nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  nr  XXXIX/300/ z dnia  19.10.2018 r.   

Zmiany  w planie dochodów                              

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:19-10-18
Ogółem

Stan na
dzień:25-09-18

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

3 012,0084 604,00 87 616,00
84 604,0075011 Urzędy wojewódzkie 3 012,0087 616,00

750 3 012,00Administracja publiczna 187 684,00 190 696,00

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

28 100,0033 247,00 61 347,00

33 247,0075109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

28 100,0061 347,00

751 28 100,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

34 831,00 62 931,00

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

-314,9775 787,41 75 472,44

75 787,4180153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

-314,9775 472,44
801 -314,97Oświata i wychowanie 718 679,41 718 364,44

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

2 519,0010 627,00 13 146,00

16 794,0085213 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.

2 519,0019 313,00

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

5 456,0020 554,00 26 010,00

20 554,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

5 456,0026 010,00

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

700,003 800,00 4 500,00
3 800,0085215 Dodatki mieszkaniowe 700,004 500,00

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

19 371,0049 629,00 69 000,00
49 629,0085216 Zasiłki stałe 19 371,0069 000,00

852 28 046,00Pomoc społeczna 218 931,00 246 977,00

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

10 532,0023 077,00 33 609,00
23 077,0085415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 532,0033 609,00

854 10 532,00Edukacyjna opieka wychowawcza 23 077,00 33 609,00

Strona: 1
855 642 967,00Rodzina 8 651 983,00 9 294 950,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:19-10-18
Ogółem

Stan na
dzień:25-09-18

Zmiana

Ogółem Ogółem

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

310 743,005 388 066,00 5 698 809,00
5 388 066,0085501 Świadczenie wychowawcze 310 743,005 698 809,00

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

332 224,002 847 776,00 3 180 000,00

2 862 226,0085502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

332 224,003 194 450,00

855 642 967,00Rodzina 8 651 983,00 9 294 950,00

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

Razem 712 342,0332 958 874,94 33 671 216,97
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