Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XVIII/113/09
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 19 marca 2009 r.

DOCHODY
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2

3

010
01041

6298
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Treść
4

w zł.
Kwota
Kwota
zmniejszenia zwiększenia
5

6

Rolnictwo i łowiectwo

150 000,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013

150 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, pozyskane z innych źródeł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

150 000,00

17,00

17,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa

17,00

17,00

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

17,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych
RóŜne rozliczenia

17,00
108 649,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

108 649,00

Subwencje ogólne z budŜetu państwa
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

108 649,00
1 555,00

75621

758
75801

2920
921
92195
2700

Pozostała działalność

1 555,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

1 555,00

Razem

150 017,00

110 221,00

Uzasadnienie
I. Zmniejszenia
Zmniejszenie planu dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę
150 000,00 zł. następuje w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego na
2010 rok.
Zmiany dokonane w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem wynikają ze zmniejszenia przez Ministra Finansów udziału w dochodach budŜetu
państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 17,00 zł.

II. Zwiększenia
Zwiększenie planu w dziale 758 – RóŜne rozliczenia o kwotę 108 649,00 zł. dotyczy
subwencji oświatowej i wynika z ustawy budŜetowej na 2009 rok.
Zwiększenia planu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dotyczy dotacji w wysokości 1 555,00 zł. otrzymanej z Funduszu Wspomagania Wsi
w ramach programu „PoŜyteczne Ferie 2009” z przeznaczeniem na realizację projektu
edukacyjnego pt. „Zimowe spotkanie z Brzechwą – literatura dla małych i duŜych” dla 20
dzieci ze wsi Borne.
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