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Rady Gminy Somianka
z dnia17 marca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa
Treść

Kwota
Dział Rozdział § Zmniejszenia Zwiększenia

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe  -        

6620  -        

60016 Drogi publiczne gminne

6300  -        

6330

758 Różne rozliczenia

75801
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

801 Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola

2007

2009

852 Pomoc społeczna

85212

2010

do Uchwały Nr VII/38/11 

 254 986,00       264 986,00      

 10 000,00      

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów)między jednostkami 
samorządu terytorialnego  10 000,00      

 254 986,00       254 986,00      

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych  254 986,00      

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin  254 986,00      

 72 385,00      

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego  72 385,00      

 72 385,00      
 23 488,82      
 23 488,82      

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich  19 965,50      

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich  3 523,32      

 2 000,00       51 288,00      

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego  1 000,00      

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami  1 000,00      



85213  100,00       300,00      

2010  100,00       -        

2030  300,00      

85214

2030  -        
85216 Zasiłki stałe  800,00      

2030  800,00      

85295 Pozostała działalność

2007

2009
OGÓŁEM

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre swiadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe  1 100,00      

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin  1 100,00      

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin

 49 988,00      

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich  42 489,80      

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich  7 498,20      

 329 371,00       339 762,82      


	Arkusz1

