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PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.                                              
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 344/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07.01.2014 r. w sprawie planu finansowego 
Urzędu Gminy Sieroszewice na 2014 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 125 432,00

01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 

125 432,00

6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
 

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
125 432,00

020 Leśnictwo 2 000,00

02001 Gospodarka leśna 2 000,00

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
2 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 482 413,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 482 413,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie
 

wieczyste nieruchomości 23 721,00

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
17 750,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
 

użytkowania wieczystego nieruchomości 432 942,00

0920 Pozostałe odsetki 5 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00

750 Administracja publiczna 78 109,00

75011 Urzędy wojewódzkie 77 609,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
77 559,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
 

prawa oraz sądownictwa 1 636,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 636,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
1 636,00

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

 

związane z ich poborem
7 148 720,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 48 500,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
 

karty podatkowej 48 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00

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

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

 

jednostek organizacyjnych
1 825 431,00

0310 Podatek od nieruchomości 1 731 115,00

0320 Podatek rolny 30 900,00

0330 Podatek leśny 61 261,00

0340 Podatek od środków transportowych 455,00

0690 Wpływy z różnych opłat 500,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 200,00
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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
1 297 568,00

0310 Podatek od nieruchomości 651 370,00

0320 Podatek rolny 284 400,00

0330 Podatek leśny 23 483,00

0340 Podatek od środków transportowych 168 315,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 132 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
 

terytorialnego na podstawie ustaw 781 200,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 200,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 26 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 130 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 600 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 196 021,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 176 021,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00

758 Różne rozliczenia 13 994 034,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
 

terytorialnego 8 166 803,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 166 803,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 509 991,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 509 991,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 317 240,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 317 240,00

852 Pomoc społeczna 3 361 256,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
3 140 185,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
3 120 185,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 000,00

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
30 743,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
17 179,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 13 564,00

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

rentowe 25 659,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 25 659,00

85216 Zasiłki stałe 103 943,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 103 943,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 60 726,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 60 726,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 257 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 000,00
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0830 Wpływy z usług 100 000,00

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

korzystanie ze środowiska 157 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 157 000,00

25 450 600,00Razem:


