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Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2007 rok

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota przed
zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po

zmianach

0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia,
płacone przez urząd skarbowy

0,0080,00 -80,00 0,00

0920 Pozostałe odsetki 80,000,00 0,00 80,00

306 580,0060016 Drogi publiczne gminne 80,00-80,00 306 580,00
600 80,00Transport i łączność 491 780,00 -80,00 491 780,00

0920 Pozostałe odsetki 17 600,006 000,00 0,00 23 600,00

2 781 770,0070005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

17 600,000,00 2 799 370,00
700 17 600,00Gospodarka mieszkaniowa 2 781 770,00 0,00 2 799 370,00

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

1 000,002 000,00 0,00 3 000,00
63 819,0075011 Urzędy wojewódzkie 1 000,000,00 64 819,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 360,0017 069,00 0,00 18 429,00

17 069,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

1 360,000,00 18 429,00

750 2 360,00Administracja publiczna 80 888,00 0,00 83 248,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat

190,000,00 0,00 190,00

15 000,0075601 Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych

190,000,00 15 190,00

0310 Podatek od nieruchomości 320 000,002 491 661,00 0,00 2 811 661,00

2 869 303,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

320 000,000,00 3 189 303,00

0320 Podatek rolny 0,001 164 835,00 -150 000,00 1 014 835,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 1 350,009 000,00 0,00 10 350,00
0500 Podatek od czynności

cywilnoprawnych
99 500,00516 000,00 0,00 615 500,00

0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,0060 000,00 0,00 76 000,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów

w podatkach i opłatach lokalnych
2 886,0017 200,00 0,00 20 086,00

3 237 876,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

119 736,00-150 000,00 3 207 612,00

0480 Wpływy  z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu

8 000,00128 000,00 0,00 136 000,00

188 939,8375618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

8 000,000,00 196 939,83

Strona: 1

2 819 876,0075621 Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa

30 000,000,00 2 849 876,00

756 477 926,00Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

9 134 994,83 -150 000,00 9 462 920,83



Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota przed
zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po

zmianach
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 30 000,0020 000,00 0,00 50 000,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 656,004 890 987,00 0,00 4 892 643,00

4 890 987,0075801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego

1 656,000,00 4 892 643,00
758 1 656,00Różne rozliczenia 6 738 543,00 0,00 6 740 199,00

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

0,003 369 000,00 -120 000,00 3 249 000,00

3 373 000,0085212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

0,00-120 000,00 3 253 000,00

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

0,0014 100,00 -276,00 13 824,00

14 100,0085213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne 

0,00-276,00 13 824,00

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

0,00123 000,00 -1 725,00 121 275,00

204 000,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00-1 725,00 202 275,00

852 0,00Pomoc społeczna 3 834 900,00 -122 001,00 3 712 899,00

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

499 622,00 25 039 338,82Razem 24 811 797,82 -272 081,00


