uchwĄ Rady Gminy Bircza
Nr)O(V/ lll20ll zdnia3Ogrudnia 20ll rnku

Załącznik Nr

Dzia

w dostosowaniu do

Rozdział

s

3 do

Wyszczególnienie

Kwota

t

zwiększenie

Leśnictwo i łowiectwo
Gospodarka leśna

r.000,00

0920

Pozostałe odsetki

1.000,00

0690

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wpływy z roŻnych opłat ( wpływy za zajęcie

020
02001

600
60016

700
70005

0750

1.000,00

12.000,00
12.000,00
pasa drogowego)

Gospodarka mieszkaniowa

13.440,00

Gospodarka gruntam.i i nieruchontościami

r

3.440,00

I

1.000,00

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 clrarakterze

0920
710
7103s
0830
750
75023

0960

Pozostałe odsetki

12.000,00

Cmentarze

r

Wpływy z usług

12.000,00

2.000,00

Administracja publiczna

7.100,00

Urzędy gruin

7.100,00

otrzynrane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

100,00

darowizna na rzecz Urzędu Gminy )

Doclrody z najmu i dzierŻawy składników rnajątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innyclr
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innyclr umów o podobnym charakterze

756

2.440,00

Działalnośćusługowa

(

0750

12.000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowościprawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

7.000,00

46.460,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od

7561 5

0310

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych j ednostek organizacyj nych

8.440,00

Podatek od nierucholnoŚct

1.360,00

03Ż0 Podatek rolny
0360

Podatek od spadków i darowizn

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

400,00
300,00
6.000,00

odsetki od nieterminowyclr wpłatztytułupodatków iopłat
756

I6

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podcltków i opłat lokalnych od osób fizycznych

opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Pozostałe odsetki

30.720,00

Wpływy Z roŻnych dochodów
Udziały gmin
państulcl

w

(koszty upomnień podatkowych )

podatkrlch stanowiących dochód budżetu

Podatek dochodowy od osób prawnych

Różne rozliczenia
Róz ne r ozl ic zenia fi nans ow e

Pozostałe odsetki

oświatai wychowanie
Wpływy z usług

85212

w i adc ze ni a r o dz i nne, świ adc z e n i a z .f undu s: z u
al i me nt acyj ne go or az s kł ad ki na ub e zp ie c z e ni a

e

me ry tal ne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody j edno stek Samorządu terytorialn ego związane
z r e alizacj ą zadan Z Zakre S u admi ni stracj i r ządow ej or az
innych zadan zleconych ustawami

