
                         Załącznik nr 1 
Nazwa jednostki sprawozdawczej MIRZEC 

Nr dokumentu XXXIV/207/2017 

Data podjęcia 2017-02-27 

Rodzaj Plan dochodów                                                                 / w zł,-/ 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

600   Transport i łączność 214 324,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 214 324,00 

  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 

214 324,00 

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

- 1 682,00 

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

0,00 

  0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień 

55,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat - 55,00 

 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 

0,00 

  0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień 

1 500,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat - 1 500,00 

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 682,00 

  0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 682,00 

758   Różne rozliczenia - 75 156,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 75 156,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 75 156,00 

801   Oświata i wychowanie - 10 197,00 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 30 754,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

- 30 754,00 

 80104  Przedszkola  - 62 744,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

- 62 744,00 

 80110  Gimnazja 80 625,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

80 625,00 

 80149  
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

2 676,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

2 676,00 

852   Pomoc społeczna 0,00 

 85216  Zasiłki stałe 0,00 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów - 1 000,00 

855   Rodzina 0,00 

 85502  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
 

0,00 

  0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień 

100,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat - 100,00 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00 



  0970 Wpływy z różnych dochodów - 4 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 

 90002  Gospodarka odpadami 0,00 

  0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień 

600,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat - 600,00 

 Razem 127 289,00 

 


