
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr VI / 24/ 07 
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 29  marca  2007 roku           
w sprawie zmian budżetu   
i zmian w budżecie  
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007 

 
 
 

Zestawienie do zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007 rok 
 

Dział Rozdział §  Zwiększenia Zmniejszenia Treść 
 

 Dochody  389.214,00 345.240,00  
  170.000,00 190.356,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

 0010  20.356,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 
 0490 10.000,00 10.000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu  terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

756 

 0500 160.000,00 160.000,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 
  84.586,00 RÓŻNE ROZLICZENIA 758 
 2920 84.586,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 
  134.628,00 154.884,00 POMOC SPOŁECZNA 
 2010 

 
 
2360 

 
 
 
 

152.574,00

1.200,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami 

 2010  1.110,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

 2010 
 
 
2030 

34.639,00 
 
 

18.256,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin 

852 
 

 2030 81.733,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin  

 
 

Wydatki  227.658,00 183.684,00  

  33.386,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
80101  20.849,00 

 
20.849,00 

 
20.849,00 

Szkoły podstawowe 
W tym: 
- wydatki bieżące 
  w tym: 
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

801 

80110  12.537,00 
 

12.537,00 
 

12.537,00 

Gimnazja 
W tym: 
- wydatki bieżące 
  w tym: 
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

  134.628,00 153.684,00 POMOC SPOŁECZNA 852 
85212  

 
 

 
 

152.574,00

152.574,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
W tym: 
- wydatki bieżące 



85213   1.110,00

1.110,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 
W tym: 
- wydatki bieżące 

85214  
 
 

52.895,00 
 
 

52.895,00 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
W tym: 
- wydatki bieżące 

85228  
 

81.733,00 
 

81.733,00 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
W tym: 
- wydatki bieżące 

  59.644,00 30.000,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 
92118  59.644,00 

 
 
 
 

59.644,00 

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Muzea 
W tym: 
- wydatki bieżące 
  w tym: 
   - dotacje 
-  wydatki  majątkowe 

 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 

 
Zbigniew Bączyński 
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