
  

Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr XXVII/256/2013 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

 

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.735.794,71 zł z tego na: 

1. Na zadania własne  1.646.714,71  zł 

Dz. 756  

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z 

ich poborem 

320.000 

 75618 

 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw 

320.000 

   Dochody bieżące 320.000 

  
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
320.000 

Dz. 852  

 

Pomoc społeczna 15.845 

 85213 

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

239 

   Dochody bieżące 239 

  
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 

własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) 
239 

 85214 
 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
13.163 

   Dochody bieżące 13.163 

  
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 

własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) 
13.163 

 85216  Zasiłki stałe 2.443 

   Dochody bieżące 2.443 

  
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 

własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) 
2.443 



  

Dz. 854  

 

Edukacyjna opieka wychowawcza 10.869,71 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 10.869,71 

   Dochody bieżące 10.869,71 

  
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 

własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) 
10.869,71 

Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.300.000 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.300.000 

   Dochody majątkowe 1.300.000 

  

6208 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 

 

 

2. Na zadania zlecone  89.080,00 zł 

Dz. 852  

 

Pomoc społeczna 89.080 

 85212 

 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

82.213 

   Dochody bieżące 82.213 

  

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 

82.213 

 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  

6.867 

   Dochody bieżące 6.867 

  

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 

6.867 

 

 

 


