
Dział Rozdział Zmniejszenie Zwiększenie

1 2 6 7

010 -264 572,00 36 588,00

01010 -264 572,00 36 588,00

0,00 36 588,00

-264 572,00 0,00

400 0,00 86 500,00

40002 0,00 86 500,00

0,00 86 500,00

700 -70 000,00 4 900,00

70005 -70 000,00 4 900,00

-50 000,00 0,00

-20 000,00 0,00

0,00 4 900,00

710 0,00 3 500,00

71095 0,00 3 500,00

0,00 3 500,00

750 -21 000,00 33 930,25

75023 -21 000,00 33 930,25

-20 000,00 0,00

-1 000,00 0,00

0,00 15 000,00

0,00 18 930,25

756 0,00 19 000,00

75618 0,00 19 000,00

0,00 5 000,00

0,00 14 000,00

758 -7 000,00 314 572,00

75801 0,00 50 000,00

0,00 50 000,00

75802 0,00 264 572,00

0,00 264 572,00

75814 -7 000,00 0,00

-7 000,00 0,00

801 -123 154,13 103 154,13

80101 -103 154,13 103 154,13

-103 154,13 0,00

0,00 103 154,13

80104 -20 000,00 0,00

-20 000,00 0,00

900 -1 700,00 31 000,00

90001 -1 700,00 31 000,00

0,00 31 000,00

-1 700,00 0,00

926 -20 000,00 0,00

92605 -20 000,00 0,00

-20 000,00 0,00

razem: -507 426,13 633 144,38

-103 154,13 103 154,13

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Gnojnik na 2020 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXIII/205/2020

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

0970 Wpływy z różnych dochodów

bieżące

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Kultura fizyczna

0830 Wpływy z usług

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0970 Wpływy z różnych dochodów

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przedszkola 

2051

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Szkoły podstawowe

Oświata i wychowanie

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Różne rozliczenia finansowe

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego

Różne rozliczenia

0410 Wpływy z opłaty skarbowej

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

0970 Wpływy z różnych dochodów

0830 Wpływy z usług

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Administracja publiczna

0690 Wpływy z różnych opłat

Pozostała działalność

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 

Działalność usługowa

0830 Wpływy z usług

0750

Wpływy 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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0830 Wpływy z usług

Gospodarka mieszkaniowa

3 4

Dostarczanie wody

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

0580
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych

0970 Wpływy z różnych dochodów

Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2020 roku

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

bieżące

Rolnictwo i łowiectwo

§ Nazwa



010 -700 120,00 715 636,62

01010 -700 120,00 700 120,00

-700 120,00 700 120,00

01095 0,00 15 516,62

0,00 15 516,62

600 -72 676,00 0,00

60095 -72 676,00 0,00

-72 676,00 0,00

700 -542 006,06 113 823,53

70005 -542 006,06 113 823,53

-350 000,00 0,00

-192 006,06 0,00

0,00 13 823,53

0,00 100 000,00

754 0,00 23 680,00

75412 0,00 23 680,00

0,00 23 680,00

926 -813 582,00 0,00

92695 -813 582,00 0,00

-813 582,00 0,00

razem: -2 128 384,06 853 140,15

-1 778 384,06 813 943,53

-2 635 810,19 1 486 284,53

-1 881 538,19 917 097,66

mgr niż. Paweł Prus

Przewodniczący Rady Gminy

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Ogółem:

majątkowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Pozostała działalność

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Kultura fizyczna

Ochotnicze straże pożarne

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6259

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6269

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

Transport i łączność

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Pozostała działalność

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rolnictwo i łowiectwo

majątkowe


