
Nazwa jednostki sprawozdawczej SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu
Data podjęcia 2011-11-15
Rodzaj Plan dochodów  załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
700 Gospodarka mieszkaniowa 9 130,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 9 130,00

0750 7 000,00

0920 Pozostałe odsetki 2 130,00

756 138 130,00

75615 3 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00

75616 120 130,00

0310 Podatek od nieruchomości 83 130,00

0320 Podatek rolny 30 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00

75618 15 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000,00

852 Pomoc społeczna 6 790,00
85212 4 850,00

2360 3 800,00

2910 1 050,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 940,00

0690 Wpływy z różnych opłat 500,00

uchwała Nr 61.X.2011 z dn 15.11.2011

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

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

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

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

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

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 



0830 Wpływy z usług 1 210,00

0920 Pozostałe odsetki 230,00

154 050,00
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