
 

Załącznik Nr 1  

do  uchwały Nr XXVII/256/2013 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

 

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.416.309,00 zł z tego na: 

1. Na zadania własne  1.415.405,00  zł 

Dz. 756  

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z 

ich poborem 

10.000 

 75615 

 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 

10.000 

   Dochody bieżące 10.000 

  0310 Podatek od nieruchomości  10.000 

Dz. 801   Oświata i wychowanie 35.811 

 80104  Przedszkola 35.811 

   Dochody bieżące 35.811 

  
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację własnych zadań 

bieżących  
35.811 

Dz. 852   Pomoc społeczna 794 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 794 

   Dochody bieżące 794 

  
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację własnych zadań 

bieżących  
794 

Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.322.000 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.300.000 

   Dochody majątkowe 1.300.000 

  

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich 

1.300.000 

 90002  Gospodarka odpadami 22.000 

   Dochody bieżące 22.000 

  

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację bieżących zadań jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych  

22.000 



 

Dz. 926   Kultura fizyczna i sport 46.800 

 92601  Obiekty sportowe 46.800 

   Dochody majątkowe 46.800 

  

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich 

46.800 

 

 

 

2. Na zadania zlecone  904,00 zł 

 

Dz. 750  

 

Administracja publiczna 904 

 75011  Urzędy wojewódzkie  904 

   Dochody bieżące 904 

  

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 

904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


