
                         Załącznik nr 1 

 

Nazwa jednostki sprawozdawczej MIRZEC 

Nr dokumentu XXX-194-2016 

Data podjęcia 2016-12-28 

Rodzaj Plan dochodów                                                        / w zł,-/ 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 581 500,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne - 581 500,00 

  6258 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

- 553 500,00 

  6290 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

- 28 000,00 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

- 204 920,00 

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7 000,00 

  0350 
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 
w formie karty podatkowej 

- 7 000,00 

 75615  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

- 120 000,00 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 120 000,00 

 75616  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych 

- 75 000,00 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 15 000,00 

  0320 Wpływy z podatku rolnego - 50 000,00 

  0340 Wpływy z podatku od środków transportowych - 40 000,00 

  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat - 700,00 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700,00 

 75618  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 

- 2 920,00 

  0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

- 2 920,00 

801   Oświata i wychowanie 21 620,00 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 500,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 14 500,00 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 7 120,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 7 120,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500,00 

 90002  Gospodarka odpadami 500,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 

926   Kultura fizyczna 300,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 300,00 

  0580 
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

300,00 

 Razem - 764 000,00 

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu                          

Agnieszka Idzik - Napiórkowska 


