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Zmiany w planie dochodów gminy
Brodnica na 2007 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed
zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po

zmianach

0320 Podatek rolny 0,00337 364,00 -294 132,00 43 232,00

923 592,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00-294 132,00 629 460,00

0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0,00200,00 -200,00 0,00

577 450,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

0,00-200,00 577 250,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 200,009 000,00 0,00 9 200,00

118 000,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

200,000,00 118 200,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0,001 267 919,00 -16 230,00 1 251 689,00

1 307 919,0075621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa

0,00-16 230,00 1 291 689,00

756 200,00Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 928 261,00 -310 562,00 2 617 899,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 015,003 779 187,00 0,00 3 802 202,00

3 779 187,0075801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

23 015,000,00 3 802 202,00
758 23 015,00Różne rozliczenia 5 220 198,00 0,00 5 243 213,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,002 210 300,00 -369 800,00 1 840 500,00

2 210 300,0085212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

0,00-369 800,00 1 840 500,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

800,005 400,00 0,00 6 200,00

5 400,0085213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne 

800,000,00 6 200,00

Strona: 1

852 800,00Pomoc społeczna 2 413 520,00 -407 100,00 2 007 220,00



Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed
zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po

zmianach

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

0,0073 300,00 -37 300,00 36 000,00

97 300,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

0,00-37 300,00 60 000,00

0830 Wpływy z usług 0,00154 190,00 -10 999,00 143 191,00
154 190,0085401 Świetlice szkolne 0,00-10 999,00 143 191,00

854 0,00Edukacyjna opieka wychowawcza 154 190,00 -10 999,00 143 191,00

Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

24 015,00 10 364 137,00Razem 11 068 783,00 -728 661,00


