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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 138/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 30 grudnia 2016 r.
-  planu finansowego dochodów  Urzędu Gminy w Przystajni

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 700,00

01095 Pozostała działalność 1 700,00

0750
Wpływy 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
1 700,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 532 000,00

40002 Dostarczanie wody 532 000,00

0830 Wpływy z usług 530 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 103 521,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103 521,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 501,00

0750
Wpływy 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
10 020,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 93 000,00

750 Administracja publiczna 9 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

 

związane z ich poborem
2 114 983,00

75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

 

jednostek organizacyjnych
769 689,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 513 301,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 2 235,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 60 192,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 189 961,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00

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
1 198 818,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 764 188,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 171 372,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 19 308,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 234 050,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 2 900,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
 

terytorialnego na podstawie ustaw 146 476,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 123 000,00
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0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 276,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 549 500,00

90002 Gospodarka odpadami 535 500,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 534 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
 

korzystanie ze środowiska 14 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00

3 311 204,00Razem:


