
Dział Zmniejszenie Zwiększenie

1 6 7

010 0,00 163 922,20

0,00 0,00

0,00 163 922,20

750 0,00 7 525,00

0,00 0,00

0,00 7 525,00

852 0,00 63 620,00

0,00 0,00

0,00 298,00

ZMIANA DOCHODÓW

Nazwa Plan przed zmianą
Plan po zmianach 

(5+6+7)

4 5 8

bieżące

Rolnictwo i łowiectwo 340 460,36 504 382,56

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 
0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

336 979,28 500 901,48

Administracja publiczna 48 227,00 55 752,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

45 727,00 53 252,00

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 
0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

1 348 354,00 1 348 652,00

Pomoc społeczna 3 220 406,00 3 284 026,00

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 
0,00 0,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.37.2016                                                                             

Wójta Gminy Pacyna z dnia 25.10.2016 roku                                                                                                            

zmnieniajacy Uchwałę Budżetową nr IX/61/2015                                                                                     

Rady Gminy Pacyna na 2016 rok



0,00 63 322,00

854 0,00 14 346,00

0,00 0,00

0,00 13 996,00

0,00 350,00

razem: 0,00 249 413,20

0,00 0,00

razem: 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 249 413,20

0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

298 130,00 361 452,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 23 200,00 37 546,00

11 565 005,75

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

23 200,00 37 196,00

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 
0,00 0,00

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 
0,00 0,00

majątkowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 

w ramach programów rządowych

0,00 350,00

bieżące 11 315 592,55

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 
0,00 0,00

majątkowe 75 516,37 75 516,37

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 
0,00 0,00

Ogółem: 11 391 108,92 11 640 522,12










