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Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2006 rok

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota przed
zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po

zmianach

6298 Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

1 482 391,000,00 0,00 1 482 391,00

6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)

0,00391 246,00 -193 593,00 197 653,00

391 246,0001010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi

1 482 391,00-193 593,00 1 680 044,00
010 1 482 391,00Rolnictwo i łowiectwo 453 586,00 -193 593,00 1 742 384,00

6280 Środki  otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczonych do sektora
finansów publicznych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

0,00230 000,00 -8 981,00 221 019,00
429 790,0060017 Drogi wewnętrzne 0,00-8 981,00 420 809,00

600 0,00Transport i łączność 573 337,00 -8 981,00 564 356,00

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

6 000,0043 000,00 0,00 49 000,00

708 000,0070005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

6 000,000,00 714 000,00
700 6 000,00Gospodarka mieszkaniowa 708 000,00 0,00 714 000,00

2360 Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

700,001 500,00 0,00 2 200,00
60 785,0075011 Urzędy wojewódzkie 700,000,00 61 485,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 659,0021 000,00 0,00 21 659,00

21 000,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

659,000,00 21 659,00

750 1 359,00Administracja publiczna 81 785,00 0,00 83 144,00

0310 Podatek od nieruchomości 1 463 000,001 719 116,00 0,00 3 182 116,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat
228 000,0049 000,00 0,00 277 000,00

2 096 841,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

1 691 000,000,00 3 787 841,00

Strona: 1

2 661 110,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności

17 000,000,00 2 678 110,00

756 1 714 000,00Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

7 281 627,00 0,00 8 995 627,00



Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota przed
zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po

zmianach

0340 Podatek od środków transportowych 6 000,00111 000,00 0,00 117 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,005 000,00 0,00 8 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,0027 100,00 0,00 35 100,00

2 661 110,0075616

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

17 000,000,00 2 678 110,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 6 000,0033 140,00 0,00 39 140,00

182 390,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

6 000,000,00 188 390,00

0920 Pozostałe odsetki 17 709,0045 800,00 0,00 63 509,00
45 800,0075814 Różne rozliczenia finansowe 17 709,000,00 63 509,00

758 17 709,00Różne rozliczenia 7 542 705,00 0,00 7 560 414,00

2468 Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację
zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych

0,00176 000,00 -176 000,00 0,00

2709 Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

0,001 320 870,00 -1 320 870,00 0,00

6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)

173 207,000,00 0,00 173 207,00

1 496 870,0080110 Gimnazja 173 207,00-1 496 870,00 173 207,00

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

12 920,0025 454,00 0,00 38 374,00
25 454,0080195 Pozostała działalność 12 920,000,00 38 374,00

801 186 127,00Oświata i wychowanie 1 981 041,00 -1 496 870,00 670 298,00

6298 Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

0,002 520 936,00 -1 068 985,00 1 451 951,00

6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)

193 593,000,00 0,00 193 593,00

2 520 936,0090001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 193 593,00-1 068 985,00 1 645 544,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,004 620,00 -3 000,00 1 620,00

4 620,0090020 Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
produktowych

0,00-3 000,00 1 620,00

900 193 593,00Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

2 525 556,00 -1 071 985,00 1 647 164,00

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

3 601 179,00 25 897 510,00Razem 25 067 760,00 -2 771 429,00


