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Zalacznik nr 1 do Uchwaly Rady Gminy
Nr 25/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDZETU GMINY NA 2005 ROK

PRZEWODNICZ~YRADY

Miroslaw Bi~ki

-

Tresc § Klasyfikacja Zwiekszenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5
Dzial 400 - Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energie elektryczna, 120.000,00 -
2az i wode

Dostarczanie wody 40002 120.000,00 -
Wplywy z innych.lokalnych oplat pobieranych
przezjednostkisamorzaduterytorialnegona 0490 120.000,00 -
podstawie odrebnych ustaw

Dzial600 - Transport i lacznosc 31.000,00 -

Drogi publiczne gminne 60016 31. 000, 00 -
Dotacjeotrzymanez funduszycelowychna
fmansowanielubdofmansowaniekosztów 6260 31.000,00 -
realizacjiinwestycjii zakupówinwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 210.000,00
Gospodarkagruntami i
nieruchomosciami 70005 - 210.000,00
Srodki na dofmansowanie wlasnych inwestycji
gmin pozyskane z irmychzródel 6298 - 210.000,00
Dzial 756 - Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajacych osobowosci prawnej 215.000,00 200.000,00
oraz wydatki zwiazane z ich poborem
Wplywy z podatku rolnego, podatku
lesnego, podatku od czynnosci 75615 - 50.000,00
cywilnoprawnych, podatków i oplat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacy;nych
Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 0500 - 50.000,00
WplywyZ podatku rolnego, podatku

lesnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynnosci cywilnoprawnych, 75616 215.000,00 150.000,00

podatków i oplat lokalnych od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomosci 0310 200.000,00 -

Podatek rolny 0320 - 150.000,00
Podatek lesny 0330 15.000,00 -

Razem: 366.000,00 410.000,00



W Dz. 400 zwieksza sie plan dochodów z tytulu oplat za zuzycie wody. Plan w budzecie gminy zostal ustalony
na okres od I do VI 2005 r., poniewaz od l lipca 2005 r. kompleksowa obsluge gminnych wodociagów mial
przejac zaklad budzetowy. Zmiana warunków ekonomicznych spowodowala przyjecie innego rozwiazania
organizacyjnego. Oplaty za zuzycie wody nadal beda dochodami budzetu gminy. W zwiazku z powyzszym
uznaje sie za celowe zwiekszenie planu dochodów gminy w Dz. 400 Roz. 40002 § 0490.
W Dz.600 Roz. 60016 wprowadza sie dotacje otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej na dofmansowanie inwestycji pn. "Przebudowa przepustu na rzece Utracie w miejscowosci
Ojrzanów.
W Dz. 700 zmniejsza sie wplywy z funduszy strukturalnych UE o kwote 210.000,00 zl, z powodu nie
zakwalifikowania sie do realizacji w ramach ZPORR inwestycji pn. "Gminne Centrum Zdrowia".
Pozostale zmiany wynikaja z analizy wykonania budzetu.
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