	ZMIANY  W  PLANIE  DOCHODÓW	załącznik nr 1
	BUDŹETU  GMINY  LUBICZ  NA 2007R.	do uchwały Nr IX/88/07
	Rady Gminy Lubicz z dn. 9 lipca 2007r.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:28-06-07	dzień:09-07-07
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	600	Transport i łączność	874 780,00	908 780,00	34 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	874 780,00	908 780,00	34 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie	0,00	34 000,00	34 000,00
	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
	inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
	dotacja z TFOGR na dofin. moderniz. drogi dojazdowej do	0,00	34 000,00	34 000,00
	gruntów rolnych Brzezinko -Gronowo
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	14 570 577,00	14 570 577,00	0,00
	innych jednostek nieposiadających osobowości
	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	3 297 000,00	3 271 000,00	-26 000,00
	spadków i darowizn, podatku od czynności
	cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
	fizycznych
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	26 000,00	0,00	-26 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	573 000,00	599 000,00	26 000,00
	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
	0690	Wpływy z różnych opłat	323 000,00	349 000,00	26 000,00
	opł. za wpis  do ewidencji działalności gospodarczej	0,00	26 000,00	26 000,00
	opł. za zajęcie pasa drogowego	43 000,00	43 000,00	0,00
	wpł. z opł.adiacenckich i opł.planistyczn.	280 000,00	280 000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	10 499 070,00	10 596 470,00	97 400,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	10 422 598,00	10 519 998,00	97 400,00
	samorządu terytorialnego
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 422 598,00	10 519 998,00	97 400,00
	801	Oświata i wychowanie	110 669,00	85 669,00	-25 000,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	15 000,00	-25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	40 000,00	15 000,00	-25 000,00
	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
	dofin. z budż. państwa kosztów przygot. zawod.	40 000,00	15 000,00	-25 000,00
	młodocianych pracowników
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 000,00	25 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na	0,00	7 595,00	7 595,00
	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	dotacja  ze środ. samorz. woj. na budowę placu zabaw w	0,00	7 595,00	7 595,00
	Gronowie
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na	0,00	17 405,00	17 405,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
	porozumień (umów) między jednostkami  samorządu
	terytorialnego
	dotacja  ze środ. samorz. woj. na budowę placu zabaw w	0,00	17 405,00	17 405,00
	Gronowie
	926	Kultura fizyczna i sport	80 000,00	30 000,00	-50 000,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	30 000,00	-50 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację	80 000,00	30 000,00	-50 000,00
	zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	dofin. zajęć sportowo-rekreac. ze środków Funduszu Zajęć	80 000,00	30 000,00	-50 000,00
	Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
	Razem	35 544 131,00	35 625 531,00	81 400,00
	Strona:	1	Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

