
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2010R.

Budżet na rok 2010

DOCHODY

Dział Rozdział Nazwa ZmniejszenieZwiększeniePlan
Plan po

zmianach

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIII/460/10
Rady Gminy Lubicz z dn.29 marca 2010r.

Rolnictwo i łowiectwo  0010 24 500894 668 919 168

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  001041 24 500874 968 899 468

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę

samorządu terytorialnego od innej jednostki

samorządu terytorialnego będącej instytucją

wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień (umów)

6648  024 500874 968 899 468

Gospodarka mieszkaniowa  0700 500 0001 722 300 2 222 300

Gospodarka gruntami i nieruchomościami  070005 500 0001 593 800 2 093 800

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości

0770  0500 0001 500 000 2 000 000

Oświata i wychowanie 722 000801 166 2462 135 350 1 579 596

Szkoły podstawowe 722 00080101 166 2461 832 450 1 276 696

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych

6260  0166 246610 000 776 246

Dotacje celowe otrzymane z samorządu

województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego

6630 722 000 01 100 000 378 000

Pomoc społeczna 12 000852 47 0004 839 300 4 874 300

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 085212 35 0004 232 000 4 267 000

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń

z funduszu alimentacyjnego
0980  015 000 0 15 000

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

2360  020 000 0 20 000

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za

osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy

spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji

spolecznej

12 00085213 12 00027 400 27 400

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010  012 000 0 12 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

2030 12 000 027 400 15 400

Edukacyjna opieka wychowawcza  0854 56 616 0 56 616

Pomoc materialna dla uczniów  085415 56 616 0 56 616

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

2030  056 616 0 56 616

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  0900 253 68683 700 337 386
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Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 090019 253 686 0 253 686

Wpływy z różnych opłat0690  0250 000 0 250 000

Wpływy z różnych dochodów0970  03 686 0 3 686

Kultura fizyczna i sport  0926 27 080 0 27 080

Pozostała działalność  092695 27 080 0 27 080

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

realizację zadań bieżących jednostek sektora

finansów publicznych

2440  027 080 0 27 080

734 000RAZEM DOCHODY 1 075 12843 861 829 44 202 957
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