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Rady Gminy  Somianka
z dnia 21 lipca 2009 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków  na  2009 rok

Klasyfikacja Budżetowa

TREŚĆ

Dochody Wydatki

Dział § Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

600 Transport i łącznośc  -        

60014 Drogi Publiczne powiatowe

2320

4300 Zakup usług pozostałych

60016 Drogi publiczne gminne  -        

4300 Zakup usług pozostałych  -        

6260

6290

6300  -        

6050  -        

700 Gospodarka mieszkaniowa  -         -         -        

70095 Pozostała działalność  -         -         -        

6050

Rozdzia
ł

 1 229 000       1 255 911       56 911      

 19 911       19 911      

Dotacje celowe otrzymane z 
powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego  19 911      

 19 911      

 1 229 000       1 236 000       37 000      

 7 000      

Dotacje celowe otrzymane z 
funduszy celowych na 
finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych  60 000      

Środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji gmin 
pozyskane z innych źródeł  1 229 000      

Wpływy z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między 
jednostkami samorzadu 
terytorialnego na 
dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych  1 176 000      

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  30 000      

 5 000      

 5 000      

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  5 000      



758 Rozne rozliczenia  -         -         -        

75801  -         -         -        

2920

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

4270 Zakup usług remontowych

6290

6300

6050  -        

926  Kultura fizyczna i sport 

92601  Obiekty sportowe 

6300

6330

6050

   Razem

 133 930      

Część oświatowa subwencji 
ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego  133 930      

Subwencje ogólne z budżetu 
państwa  133 930      

 860 000       170 000       1 069 800       133 930      

 860 000       170 000       1 069 800       133 930      

 133 930      

Środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji gmin 
pozyskane z innych źródeł  860 000      

Wpływy z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między 
jednostkami samorzadu 
terytorialnego na 
dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych  170 000      

 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych  1 069 800      

 660 000       1 004 800      

 660 000       1 004 800      

Wpływy z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między 
jednostkami samorzadu 
terytorialnego na 
dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych  327 000      

 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin  333 000      

 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych  1 004 800      

 2 089 000       2 219 841       1 069 800       1 200 641      
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