
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Sieroszewice Nr XIX/119/2004                             
z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie                     
zmian w budżecie gminy Sieroszewice                
na 2004 rok

DOCHODY BUDŻETU NA 2004 ROK 

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:29-12-04
Ogółem

Stan na
dzień:30-11-04

Zmiana

Ogółem Ogółem

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej -358,009 700,00 9 342,00
9 700,0010095 Pozostała działalność -358,009 342,00

100 -358,00Górnictwo i kopalnictwo 9 700,00 9 342,00

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości

-330,008 235,00 7 905,00

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

1 300,0022 100,00 23 400,00

209 718,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 970,00210 688,00
700 970,00Gospodarka mieszkaniowa 209 718,00 210 688,00

0830 Wpływy z usług -500,003 834,00 3 334,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 340,0018 816,00 20 156,00

35 549,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 840,0036 389,00
750 840,00Administracja publiczna 93 143,00 93 983,00

0320 Podatek rolny -3 254,00197 281,00 194 027,00
0330 Podatek leśny 3 254,0048 746,00 52 000,00
0340 Podatek od środków transportowych -841,00113 000,00 112 159,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 450,0036 871,00 37 321,00

1 373 912,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat
lokalnych

-391,001 373 521,00

Strona: 1

114 500,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

-550,00113 950,00

756 -941,00Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

2 493 021,00 2 492 080,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:29-12-04
Ogółem

Stan na
dzień:30-11-04

Zmiana

Ogółem Ogółem
0410 Wpływy z opłaty skarbowej -550,003 500,00 2 950,00

0920 Pozostałe odsetki -1,001,00 0,00
154 301,0085219 Ośrodki pomocy społecznej -1,00154 300,00

852 -1,00Pomoc społeczna 1 620 166,00 1 620 165,00

0830 Wpływy z usług -510,008 400,00 7 890,00
8 400,0090002 Gospodarka odpadami -510,007 890,00

900 -510,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55 408,00 54 898,00

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

3 000,000,00 3 000,00
0,0092116 Biblioteki 3 000,003 000,00

921 3 000,00Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 3 000,00

Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem 3 000,0014 964 518,00 14 967 518,00
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