
                         Załącznik nr 1 
Nazwa jednostki sprawozdawczej MIRZEC 

Nr dokumentu XL/234/2017 

Data podjęcia 2017-08-25 

Rodzaj Plan dochodów                                                               / w zł,-/ 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

700   Gospodarka mieszkaniowa - 466 000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 466 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów - 6 000,00 

  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 

- 460 000,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43 000,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 43 000,00 

  2700 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

28 000,00 

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

15 000,00 

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

81 000,00 

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

18 000,00 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 18 000,00 

 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 

40 000,00 

  0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 

  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 

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

8 000,00 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 8 000,00 

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 000,00 

  0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00 

758   Różne rozliczenia - 652,63 

 75814  Różne rozliczenia finansowe - 652,63 

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

1 306,35 

  6330 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

- 1 958,98 

801   Oświata i wychowanie 36 751,00 

 80101  Szkoły podstawowe 2 751,00 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 415,00 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 336,00 

 80104  Przedszkola  28 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 28 000,00 

 80195  Pozostała działalność 6 000,00 

  2330 
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

6 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 

 92195  Pozostała działalność 10 000,00 

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

10 000,00 

 Razem - 295 901,63 

 


