Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 179/12
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Wprowadzić zmiany planu finansowego na 2012 rok – Urząd Gminy Lasowice Wielkie
I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 195.860 zł jak niżej:
1. Dział

756

Rozdział 75615

§ 2680
2. Dział
852
Rozdział 85212

§ 2010

Rozdział 85213

§ 2010

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM – 27.140
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
innych jednostek organizacyjnych - 27.140
Dochody bieżące – 27.140
w tym:
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych – 27.140
POMOC SPOŁECZNA – 168.720
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – 166.950
Dochody bieżące – 166.950
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 166.950
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej – 1.770
Dochody bieżące – 1.770
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.770

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 195.860 zł, jak niżej:
1. Dział

756

Rozdział 75615

§ 4210

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM – 27.140 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych - 27.140
Wydatki bieżące – 27.140
w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia – 27.140

2. Dział
852
Rozdział 85212

§ 3110
§ 4010
§ 4110
§ 4120
§ 4210
Rozdział 85213

§ 4130

POMOC SPOŁECZNA – 168.720
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – 166.950
Wydatki bieżące – 166.950
w tym:
Świadczenia społeczne – 150.100
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.960
Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.506
Składki na Fundusz Pracy – 74
Zakup materiałów i wyposażenia – 1.310
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej – 1.770
Wydatki bieżące – 1.770
w tym:
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.770

III. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 856.520 zł, jak niżej:
1. Dział

756

Rozdział 75615

§ 0310
§ 0500
Rozdział 75616

§ 0310
§ 0490

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM – 856.520
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych – 536.020
Dochody bieżące – 536.020
w tym:
Podatek od nieruchomości – 534.020
Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych – 320.500
Dochody bieżące – 320.500
w tym:
Podatek od nieruchomości – 320.000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 500

IV. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 848.400 zł, jak niżej:
1. Dział
700
Rozdział 70005
§ 0920

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 100
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 100
Dochody bieżące – 100
w tym:
Pozostałe odsetki – 100
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2. Dział

756

Rozdział 75615

§ 0910
Rozdział 75616

§ 0360
§ 0430
§ 0690
§ 0910
3. Dział
852
Rozdział 85212

§ 2360

4. Dział

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM – 16.200
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych – 1.000
Dochody bieżące – 1.000
w tym:
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych – 15.200
Dochody bieżące – 15.200
w tym:
Podatek od spadków i darowizn – 10.000
Wpływy z opłaty targowej – 200
Wpływy z różnych opłat – 1.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.000
POMOC SPOŁECZNA – 1.500
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego – 1.500
Dochody bieżące – 1.500
w tym:
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych –
1.500

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
830.600
Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 830.600
Dochody bieżące – 830.600
w tym:
§ 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 podobnym charakterze – 600
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 830.000
900

V. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 54 zł, jak niżej:
1. Dział
752
Rozdział 75212

OBRONA NARODOWA - 54
Pozostałe wydatki obronne - 54
Wydatki bieżące - 54
w tym:
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 54
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VI. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 54 zł, jak niżej:
1. Dział
752
Rozdział 75212

OBRONA NARODOWA - 54
Pozostałe wydatki obronne - 54
Wydatki bieżące - 54
w tym:
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 54
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