Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXV/154/09
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Treść

1

2

3

4

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
0480

75647

0910
921
92195

2320

2700

5

342 094,01

4 358,65

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ
alkoholu
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych

337 735,36

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

337 735,36
18 100,00

Pozostała działalność
2310

w zł.
Kwota
zwiększenia

4 358,65

18 100,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

6 800,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

5 600,00

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

5 700,00

Razem

360 194,01

Uzasadnienie
Zwiększenie planu dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem o łączną kwotę 342 094,01 zł dokonuje się w oparciu o faktyczne
wpływy oraz prognozę za m-c grudzień 2009 r.
Zwiększenie planu dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego stanowi łącznie kwotę 18 100,00 zł w tym:
•

„dofinansowanie ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”
oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego z
siedzibą w Złocieńcu – 5 700,00 zł z przeznaczeniem na projekty:
 „Gotowanie bez barier” – 2 000,00 zł, dotyczy m. Siecino,
 „Warsztaty stolarskie” – 1 700,00 zł, dotyczy m. Nowe Worowo (Biblioteka),
 „śycie w pegeerze”

•

– 2 000,00 zł, dotyczy m. Bolegorzyn,

dotacja udzielona z budŜetu powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie
organizacji „VII Powiatowego Święta Plonów” – 5 600,00 zł,

•

współfinansowanie organizacji „VII Powiatowego Święta Plonów” przez jednostki
Samorządu Terytorialnego powiatu Drawskiego – 6 800,00 zł, w tym :
 Urząd Gminy Wierzchowo –

800,00 zł,

 Urząd Miasta Kalisz Pom.

– 1 500,00 zł,

 Urząd Miasta Złocieniec

– 1 500,00 zł,

 Urząd Miasta Czaplinek

– 1 500,00 zł,

 Urząd Miasta Drawsko Pom. – 1 500,00 zł.
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