
 

 

Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr XXV/243/2013 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 6 września 2013 r. 

 

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 324.773,00 zł z tego na: 

 

1. Na zadania własne  216.065,00  zł 

Dz. 756  

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z 

ich poborem 

184.920 

 75615 

 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 

160.000 

   Dochody bieżące 160.000 

  0310 Podatek od nieruchomości  150.000 

  0320 Podatek rolny 10.000 

 75616 

 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych   

24.920 

   Dochody bieżące 24.920 

  0320 Podatek rolny 24.920 

Dz. 710   Działalność usługowa 5.000 

 71035  Cmentarze 5.000 

   Dochody bieżące 5.000 

  0830 Wpływy z usług 5.000 

Dz. 750   Administracja publiczna 15.000 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.000 

   Dochody bieżące 15.000 

  0830 Wpływy z usług 15.000 

Dz. 852   Pomoc społeczna 1.180 

 85202  Domy pomocy społecznej 1.180 

   Dochody bieżące 1.180 



 

  0970 Wpływy z różnych dochodów1) 1.180 

Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 9.965 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 9.965 

   Dochody bieżące 9.965 

  

2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 

finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 

programów rządowych  

9.965 

 

 

2. Na zadania zlecone  108.708,00  zł 

 

Dz. 852   Pomoc społeczna 100.000 

 85212 

 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki Ne ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

100.000 

   Dochody bieżące 100.000 

  

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 

100.000 

 85213 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach centrum integracji 

społecznej 

8.708 

   Dochody bieżące 8.708 

  

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 

8.708 

 

 

 

 

 

 

 

 


