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do uchwały budżetowej nr……………………
                                                                                                                      Rady Miejskiej w Byczynie z dnia…………………… roku

Prognoza dochodów majątkowych na 2013 rok

Dział Rozdział § Nazwa Kwota w zł

010 Rolnictwo i łowiectwo
01095 Pozostała działalność

0770

700 Gospodarka mieszkaniowa 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0770

0760

6290

Budynek socjalny w Miechowej -BGK
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność
6207

Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6207

Kanalizacja Roszkowice
6300

Zagrodowe oczyszczalnie ścieków Powiat Kluczborski
90095 Pozostała działalność

6207

926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe

6207

Kompleks sportowy w Proślicach
Razem dochody

407 499,00
407 499,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 407 499,00

640 296,78
640 296,78

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 373 488,96
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 
własności 5 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(zwiazków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 261 807,82

261 807,82
2 255 770,75
2 255 770,75

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem śrokdów 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

2 255 770,75
2 255 770,75
5 391 562,24
2 493 422,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem śrokdów 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 2 393 422,00

2 393 422,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 100 000,00

100 000,00
2 898 140,24

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem śrokdów 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 2 898 140,24
Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej 2 898 140,24

257 678,35
257 678,35

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem śrokdów 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 257 678,35

257 678,35
8 952 807,12
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