Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj

Dział
400

Rozdział Paragraf
40002
0940

600

Treść
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

0580

700
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Kwota
100 300,00

Dostarczanie wody

100 300,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

100 300,00

Transport i łączność
60016

Drogi publiczne gminne
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

Gospodarka mieszkaniowa

55 000,00
55 000,00
55 000,00

172 400,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

170 000,00

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

170 000,00

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

70005

0770
70095
0940

750

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Pozostała działalność
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Administracja publiczna

2 100 000,00
- 2 100 000,00
2 400,00
2 400,00

9 950,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 450,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1 450,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

6 000,00

Pozostała działalność

2 500,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

2 500,00

75023

75095
0940

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

751
75108
2010

75616
0500
75618
0410

758

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 podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej

Różne rozliczenia
75801
2920

801
0690

854

0,00
0,00

110 700,00
100 000,00
100 000,00
10 700,00
10 700,00

416 869,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

416 869,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

416 869,00

Oświata i wychowanie
80101

0,00

Wybory do Sejmu i Senatu
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

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

756

1 444,86

Szkoły podstawowe

1 444,86

Wpływy z różnych opłat

1 444,86

Edukacyjna opieka wychowawcza
85415
2040

900
2910

0,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z
zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet
państwa w ramach programów rządowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90013

BeSTia

BOGATYNIA
Uchwała Nr XXI/131/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30.09.2019r.
2019-09-30
Plan dochodów

Schroniska dla zwierząt
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00
0,00

241 006,00
4 006,00
4 006,00
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90019
0690

926
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Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Wpływy z różnych opłat

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe

92601
0970

Wpływy z różnych dochodów

237 000,00
237 000,00

3 917,48
866,48
866,48

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 051,00

0830

Wpływy z usług

2 000,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 051,00

92605

1 111 587,34

