
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/30/11
Rady Gminy Głowno 
z dnia  29 marca 2011 r.

Dział Rozdział Grupa § Treść
Dochody Wydatki

zwiększenie zmniejszenie zwiększeniezmniejszenie

750 Administracja publiczna

75056 Spis powszechny i inne

2010
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020
Wynagrodzenia i pochodne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy 189,45
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Zadania statutowe 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 564
4410 Podróże służbowe krajowe 236

758 Różne rozliczenia
75801

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
852 Pomoc społeczna 817 817

85212
0970 Wpływy z różnych dochodów

2010
Dotacje

9 866 9 866

9 866 9 866

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 9 866

6 400
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 6 400
2 666,00
1 170,55

1 306,00

6 030
Część oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 6 030

6 030
33 459 33 459

Świadczenia rodzinne, 
świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia 
społeczenegoemerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 10 872 10 872
2 084

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 8 788

2 084



2910
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3110 Świadczenia społeczne

85213 817 817

2010 208

2030 609
Wynagrodzenia i pochodne 817

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 817
85295 Pozostała działalność

2030
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3110 Świadczenia społeczne

921

92109
Zadania statutowe

4260 Zakup energii

Ogółem 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których 

mowa w art.. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 2 084
8 788
8 788

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej 

oraz niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby 

uczestniczace w zajęciach w 
centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budzetu 
panstwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin

22 587 22 587

Dotacje celowe otrzymane z budzetu 
panstwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin 22 587
22 587
22 587

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 6 030

Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby 6 030

6 030
6 030

43 325 6 847 43 325 6 847



zmniejszenie




	Arkusz1

