
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV / 53 / 08 
Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2008 roku 

Zmiany w planie dochodów  bud Ŝetu gminy 
w złotych

bieŜące maj ątkowe 
1 2 3 4 5 6 7

751 Urzędy naczelnych organów  władzy

państwowej , kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa -91 -91

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwo-

wej, kontroli i ochrony prawa -91 -91

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa  na realizację zadań bieŜących 

z zakresu administracji rządowejoraz innych

zadań zleconych gminie ustawami -91 -91

758 RóŜne rozliczenia 238 863 238 863

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 238 863 238 863

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 238 863 238 863

801 Oświata i wychowanie -16 949 -16 949

80195 Pozostała działalność -16 949 -16 949

2030 Dotacje ceowe otrzymane z budŜetu 

państwa  na realizację własnych  zadań 

bieŜących gmin -16 949 -16 949

852 Pomoc społeczna 172 900 172 900

85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimenta-

cyjna  oraz składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 170 000 170 000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa  na realizację zadań bieŜących 

z zakresu administracji rządowejoraz innych

zadań zleconych gminie ustawami 170 000 170 000

Planowane dochody na 2008 r
w tym :

Ogółem

                        na 2008 r.
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85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca-

ne za osoby  pobierające niektóre świadcze- 

nia z pomocy społecznej,niektóre świadcze-

nia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej -100 -100

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa  na realizację zadań bieŜących

zzakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami -100 -100

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 000 3 000

2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa  na realizację  własnych zadań 

bieŜących gmin 3 000 3 000

394 723 394 723

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicz ący Rady Gminy 

  Tadeusz Gendek

Dochody ogółem
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