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PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.                                             
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie planu 
finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 546 906,24

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 058 598,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 058 598,00

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 

87 000,00

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, z

 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

87 000,00

01095 Pozostała działalność 401 308,24

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
401 308,24

020 Leśnictwo 3 900,00

02001 Gospodarka leśna 3 900,00

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
3 900,00

600 Transport i łączność 151 503,00

60016 Drogi publiczne gminne 151 503,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 900,00

0690 Wpływy z różnych opłat 603,00

6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
150 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 584 944,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 584 944,00

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

wieczyste nieruchomości 29 382,00

0690 Wpływy z różnych opłat 12,00

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
15 250,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 628,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
 

użytkowania wieczystego nieruchomości 527 672,00

0920 Pozostałe odsetki 5 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00

750 Administracja publiczna 78 009,00

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) 400,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
 

prawa oraz sądownictwa 39 496,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 654,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
1 654,00
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75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 37 842,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
37 842,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 740,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 3 740,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 740,00

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

 

związane z ich poborem
7 096 477,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 100,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
 

karty podatkowej 30 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00

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

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

 

jednostek organizacyjnych
1 772 821,00

0310 Podatek od nieruchomości 1 666 515,00

0320 Podatek rolny 34 452,00

0330 Podatek leśny 67 600,00

0340 Podatek od środków transportowych 454,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300,00

0690 Wpływy z różnych opłat 500,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00

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
1 309 000,00

0310 Podatek od nieruchomości 650 000,00

0320 Podatek rolny 285 500,00

0330 Podatek leśny 25 900,00

0340 Podatek od środków transportowych 180 000,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 24 600,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 134 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
 

terytorialnego na podstawie ustaw 189 315,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 300,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 31 683,00

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 0,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 332,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 795 241,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 775 241,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00

758 Różne rozliczenia 14 424 535,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
 

terytorialnego 8 433 090,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 433 090,00
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75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 714 026,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 714 026,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 277 419,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 277 419,00

801 Oświata i wychowanie 370 534,48

80101 Szkoły podstawowe 21 783,51

2007

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, z

 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

15 825,17

2009

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, z

 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

958,34

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 177 880,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 177 880,00

80104 Przedszkola 170 646,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 155 646,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

 

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

 

zawodowych oraz szkołach artystycznych

224,97

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
224,97

851 Ochrona zdrowia 44,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 44,00

852 Pomoc społeczna 3 679 873,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
3 390 153,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
3 370 153,00

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 pobierające
 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
40 190,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
27 475,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 12 715,00

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

rentowe 19 894,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 19 894,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 857,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
857,00

85216 Zasiłki stałe 145 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 145 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 44 912,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
8 328,00
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2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 584,00

85295 Pozostała działalność 38 867,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
2 267,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 600,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 245,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 33 245,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 33 245,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 013 486,00

90002 Gospodarka odpadami 606 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 600 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi 17 486,00

0830 Wpływy z usług 17 486,00

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

korzystanie ze środowiska 390 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 390 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 366,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 366,00

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
1 366,00

29 028 058,72Razem:


