
zał nr 1 do uchwały Rady Gminy
nr VI/28/2007 z dnia 26 marca 2006 r.Plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:26-03-0
7Ogółem

Stan na
dzień:14-03-0

7
Zmiana

Ogółem Ogółem

6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

70 000,000,00 70 000,00
0,0001010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 70 000,0070 000,00

010 70 000,00Rolnictwo i łowiectwo 0,00 70 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,000,00 1 300,00
829 200,0040002 Dostarczanie wody 1 300,00830 500,00

400 1 300,00Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

829 200,00 830 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 700,000,00 700,00

0,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

700,00700,00
750 700,00Administracja publiczna 63 200,00 63 900,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych -32 409,002 531 754,00 2 499 345,00

2 551 754,0075621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

-32 409,002 519 345,00

756 -32 409,00Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

5 560 054,00 5 527 645,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75 089,005 796 865,00 5 871 954,00

5 796 865,0075801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

75 089,005 871 954,00
758 75 089,00Różne rozliczenia 7 207 288,00 7 282 377,00

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

1 403,000,00 1 403,00
0,0080101 Szkoły podstawowe 1 403,001 403,00

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

4 355,000,00 4 355,00
110 000,0080104 Przedszkola 4 355,00114 355,00

801 5 758,00Oświata i wychowanie 128 000,00 133 758,00

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

232 900,002 665 800,00 2 898 700,00

2 665 800,0085212 Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

232 900,002 898 700,00

Strona: 1

14 200,0085213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne 

-1 700,0012 500,00

852 241 900,00Pomoc społeczna 3 065 600,00 3 307 500,00
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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

-1 700,0014 200,00 12 500,00

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

-2 800,0030 800,00 28 000,00

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

13 500,00183 100,00 196 600,00

213 900,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

10 700,00224 600,00

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

Razem 362 338,0017 455 538,00 17 817 876,00


	010 - Rolnictwo i łowiectwo
	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	750 - Administracja publiczna
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	758 - Różne rozliczenia
	801 - Oświata i wychowanie
	852 - Pomoc społeczna

