
Załącznik  nr 1 do Uchwały
Nr XIX/171/2004
Rady Gminy Przywidz
z dnia 22.12.2004r.

       
                                                 DOCHODY   BUDŻETU  GMINY  PRZYWIDZ

 PO  ZMIANACH  NA  2004  ROK      
/ zmiany  w obrębie działu 600, 700, 750,756,758,852 / 

DZI
AŁ

ROZD
ZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 

2004 ROK
ZWIĘKSZENI

E   PLANU 
/+/

ZMNIEJSZ
ENIE 

PLANU  /-/

PLAN   PO 
ZMIANIE

600 TRANSPORT   I    ŁĄCZNOŚĆ 117.000,-      50,- 117.050,- 

60016 Drogi publiczne gminne 87.000,-       50,- 87.050,- 

0920 Pozostałe odsetki -     50,-      50,- 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 130.548,- 300,- 130.848,-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130.548,- 300,- 130.848,-

0690 Wpływy z różnych opłat - 300,- 300,- 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 41.720,- 60,- 41.780,-

75023 Urzędy Gmin 1.420,- 60,-   1.480,-

0970 Wpływy z różnych dochodów - 60,- 60,-

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB
FIZYCZNYCH  I OD INNYCH JEDNOSTEK

2.049.981,- 14.770,- 2.064.751,- 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. 13.000,- 30,-   13.030,- 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat pod. i opłat -  30,-  30,- 

75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności 
cywilnoprawnych 

1.232.769,- 840,- 1.233.609,-

0360 Podatek od spadków i darowizn - 340,-  340,-  

0440 Wpływy z opłaty miejscowej - 500,- 500,-

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jst na podstawie ustaw 

68.963,-   6.800,- 75.763,- 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15.000,- 2.000,- 17.000,- 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jst na podstawie odrębnych ustaw

- 4.800,- 4.800,- 



DZI
AŁ

ROZD
ZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 

2004 ROK
ZWIĘKSZENI

E   PLANU 
/+/

ZMNIEJSZ
ENIE 

PLANU   / -
/

PLAN   PO 
ZMIANIE

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 

735.249,-  2.000,- 737.249,- 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych     -  2.000,-  2.000,- 

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych 

                -       5.100,-   5.100,-        

0690 Wpływy z różnych opłat -  5.100,-  15.000,- 

758 RÓŻNE  ROZLICZENIA         4.588.465,- 44.619,-   4.633.084,- 

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3.139.890,- 30.792,- 3.170.682,- 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.139.890,- 30.792,- 3.170.682,- 

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst                -  13.827,- 13.827,- 

2750 Środki na uzupełnienie dochodów  gmin                        -  13.827,- 13.827,- 

852 POMOC SPOLECZNA  838.696,-    600,-          839.296,-  

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op.       -     600,-           600,-   

0830 Wpływy  z usług                                        -   600,-      600,- 

DOCHODY W OBRĘBIE  ZMIANY 
DZIAŁU  

7.766.410,- 60.399,- 7.826.809,- 

RAZEM   DOCHODY  8.669.249,- 60.399,- 8.729.648,- 
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