
                                            Załącznik nr 1 

  

Nazwa jednostki sprawozdawczej MIRZEC 

Nr dokumentu LIII/321/2018 

Data podjęcia 2018-06-29 

Rodzaj Plan dochodów                                                                  / w zł,-/ 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

010   Rolnictwo i łowiectwo 150 102,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150 102,00 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 000,00 

  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 

100 102,00 

600   Transport i łączność - 340 000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne - 340 000,00 

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

- 340 000,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 58 466,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne - 58 466,00 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 100,00 

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

24 000,00 

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

48 434,00 

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

- 132 000,00 

758   Różne rozliczenia 5 000,00 

 75814  Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 

801   Oświata i wychowanie 24 000,00 

 80101  Szkoły podstawowe 26 740,00 

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

2 740,00 

  2460 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

24 000,00 

 80104  Przedszkola  - 2 740,00 

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

- 2 740,00 

855   Rodzina 0,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze - 350 300,00 

  2060 

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 

- 350 300,00 

 85504  Wspieranie rodziny 350 300,00 

  2010 
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 

350 300,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 000,00 

 92195  Pozostała działalność 28 000,00 

  2320 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

28 000,00 

 Razem  - 191 364,00 

 


