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Plan finansowy Urzędu Gminy Radzanów na 2013 rok
Dochody jednostki na 2013 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00

01095 Pozostała działalność 1 500,00

0750
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
1 500,00

600 Transport i łączność 30 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00

750 Administracja publiczna 10 100,00

75011 Urzędy wojewódzkie 100,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00

0920 Pozostałe odsetki 7 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

 

związane z ich poborem
1 935 064,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 010,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
 

karty podatkowej 1 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00

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

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

 

jednostek organizacyjnych
134 700,00

0310 Podatek od nieruchomości 120 000,00

0320 Podatek rolny 2 300,00

0330 Podatek leśny 8 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 3 600,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,00

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
865 000,00

0310 Podatek od nieruchomości 150 000,00

0320 Podatek rolny 590 000,00

0330 Podatek leśny 40 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 45 000,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000,00

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

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
 

terytorialnego na podstawie ustaw 256 500,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00
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0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 500,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 43 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 677 854,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 675 854,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000,00

852 Pomoc społeczna 15 000,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
5 000,00

2910

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

 

5 000,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
 

rentowe 5 000,00

2910

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

 

5 000,00

85216 Zasiłki stałe 5 000,00

2910

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

 

5 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00

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

korzystanie ze środowiska 1 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00

1 995 664,00Razem:


