
Dział Zmniejszenie Zwiększenie

1 6 7

010 0,00 165 836,37

0,00 0,00

0,00 165 836,37

852 0,00 60 068,00

0,00 0,00

0,00 431,00

0,00 59 637,00

855 0,00 110 821,00

0,00 0,00

ZMIANA DOCHODÓW

Nazwa Plan przed zmianą
Plan po zmianach 

(5+6+7)

4 5 8

bieżące

Rolnictwo i łowiectwo 323 468,82 489 305,19

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

319 968,82 485 805,19

Pomoc społeczna 354 202,00 414 270,00

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

42 825,00 43 256,00

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

305 877,00 365 514,00

Rodzina 3 547 643,00 3 658 464,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.37.2017                                                                     

Wójta Gminy Pacyna z dnia 17.10.2017r.                                                                                                     

zmnieniajacy Uchwałę Budżetową nr XVI/95/2016                                                                                     

Rady Gminy Pacyna na 2017 rok



0,00 42 655,00

0,00 7 596,00

0,00 60 570,00

razem: 0,00 336 725,37

0,00 0,00

razem: 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 336 725,37

0,00 0,00

12 743 004,99

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

1 429 043,00 1 471 698,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

0,00 7 596,00

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 zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 

związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2 110 000,00 2 170 570,00

bieżące 12 406 279,62

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 
216 041,75 216 041,75

majątkowe 296 652,75 296 652,75

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 
216 041,75 216 041,75

Ogółem: 12 702 932,37 13 039 657,74
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