
  

 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXVIII/259/2013 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 27 grudnia 2013 r. 
 

 

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 181.932,00 zł  z tego na: 

 

 

1. Na zadania własne  176.932,00 zł 

 

Dz. 700   Gospodarka mieszkaniowa 16.000 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16.000 

   Dochody bieżące 16.000 

  

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnych charakterze 

16.000 

Dz. 756  

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z 

ich poborem 

73.053,76 

 

 75601 

 Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych  
10.053,76 

   Dochody bieżące 10.053,76 

  
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie 

karty podatkowej 
10.053,76 

 75616 

 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych  

35.000 

   Dochody bieżące 5.000 

  0430 Opłata targowa  

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  30.000 

 75621 

 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa 
28.000 

   Dochody bieżące 28.000 



  

  0002 Podatek dochodowy od osób prawnych  28.000 

Dz. 801   Oświata i wychowanie 35.878,24 

 80195  Pozostała działalność 35.878,24 

   Dochody bieżące 35.787,24 

  

2007 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  

 

29.621,76 

  

2009 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  

6.256,48 

Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52.000,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 47.000,00 

   Dochody bieżące 47.000,00 

  083 Wpływy z usług 47.000,00 

 90019 

 Wpływy i wydatki  związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystnie ze środowiska  
5.000,00 

   Dochody bieżące 5.000,00 

  
083 Wpływy z usług  

 
5.000,00 

 

2. Na zadania zlecone  5000,00 zł 

Dz. 852  

 

Pomoc społeczna 5.000 

 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000 

   Dochody bieżące 5.000 

  

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 

5.000 

 

 

 

 

 

 

 


