شهرداری احمدآباد
صورت جامع درآمد – صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

شش ماهه دوم 0011

پیش بینی وصول
کد حساب

عناوین درآمدها

010

درآمدهای عمومی

ارقام به ریال

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی

وصولی قطعی و تخصیصی

در بودجه یا متمم
بودجه یا

جمع وصولی

اعتبارات عمومی اعتبارات سرمایه ای

اضافه وصولی

کسری وصولی

اصالح بودجه
110
110

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)

22/020/000/000

27/252/797/708

27/508/982/920

29/422/920/792

8/870/528/404

2/758/427/729

110

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

95/000/000

208/990/278

72/892/220

55/294/082

42/570/974

27/590/899

110

بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری

2/090/000/000

2/549/220/522

598/282/907

982/025/404

08/279/000

558/947/274

110

درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

2/970/000/000

2/928/424/498

2/250/580/027

848/024/489

072/042/498

222/825/000

110

کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

2/500/000/000

8/000/000/000

0

8/000/000/000

5/500/000/000

0

110

اعانات  ،کمکهای اعطائی و دارائیها

4/405/000/000

8/020/422/242

2/207/247/557

2/705/225/804

2/207/422/242

2/000/000/000

52/500/000/000

45/892/220/249

02/584/472/520

02/222/458/959

27/280/284/570

4/787/904/222

مجموع درآمدهای عمومی
010

110

منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای

110

ماده  010قانون شهرداری

2/500/000/000

752/222/477

0

752/222/477

0

428/875/022

110

فروش اموال غیر منقول

2/000/000/000

0

0

0

0

2/000/000/000

5/500/000/000

752/222/477

0

752/222/477

0

2/428/875/022

مجموع منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای
010

110
110

منابع حاصل از واگذاری دارائی مالی

500/000/000

0

0

0

0

500/000/000

مجموع منابع حاصل از واگذاری دارائی مالی

500/000/000

0

0

0

0

500/000/000

مجموع کل

40/500/000/000

44/420/555/258

02/584/472/520

02/044/782/428

27/280/284/570

22/024/822/224

وام های دریافتی

شهرداری احمدآباد
صورت جامع هزینه – صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

شش ماهه دوم 0011

عناوین هزینه ها
کد حساب

پیش بینی اعتبار در
بودجه یا متمم بودجه

هزینه های قطعی پرداخت شده

ارقام به ریال

مقایسه برآورد با پرداخت قطعی

جمع هزینه قطعی

اعتبارات عمومی

اعتبارات سرمایه ای

اضافه اعتبار

کسری اعتبار

010

هزینه ها (اقتصادی)

40/500/000/000

49/225/480/222

29/842/022/025

29/472/402/929

0

7/925/480/222

100

کالبدی و شهرسازی

4/520/287/000

5/954/804/544

2/052/902/502

0/900/705/042

550/522/202

0

100

محیط زیست و خدمات شهری

27/085/024/500

00/972/229/522

22/702/052/500

22/270/098/022

0

5/409/200/022

100

ایمنی و مدیریت بحران

2/427/957/500

2/448/028/920

2/528/024/920

220/022/000

942/420/558

0

100

حمل و نقل و ترافیک

20/208/928/000

20/592/822/472

0/089/098/250

20/522/028/229

0

0/250/728/472

100

خدمات مدیریت

2/295/000/000

2/792/204/992

722/202/724

2/029/802/284

0

594/204/992

100

اجتماعی و فرهنگی

2/252/500/000

2/052/278/529

207/427/299

2/925/459/250

0

2/202/878/529

00/000/000/000

06/220/076/422

16/702/021/610

26/081/061/646

1/010/101/661

10/200/840/460

یا اصالح بودجه

جمع عملیاتی

مدیر مالی
ملکه ثقفی

شهردار و رئیس دستگاه
حمیدرضا تقوی

رئیس شورای اسالمی شهر
اسمعیل حیدرملک

