
Nazwa jednostki sprawozdawczej SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu
Data podjęcia 2011-12-28
Rodzaj Plan dochodów  załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 48 252,00

01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 48 252,00

6208 48 252,00

700 Gospodarka mieszkaniowa - 85 174,85
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 85 174,85

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 85 174,85

756 10 300,00

75615 2 300,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 300,00

75616 8 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00

758 Różne rozliczenia 691 478,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 000,00

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 686 478,00

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 686 478,00

852 Pomoc społeczna 6 968,00

85212 4 417,00

2360 4 417,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 551,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 258,00

0830 Wpływy z usług 1 078,00

0920 Pozostałe odsetki 215,00

uchwała Nr 69.XIII. Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 28.12.2011r

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

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

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 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



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 135 504,15
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 135 504,15

6207 - 135 504,15

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55 664,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55 664,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 55 664,00

591 983,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich
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