
Załącznik nr 1                                                 
do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice          
Nr XXIX/196/05  z dnia  29 grudnia 2005 r.      
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Sieroszewice na 2006 rok

DOCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone OgółemWłasne

0,00 2 500,000750 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

2 500,00
0,00 2 500,0002001 Gospodarka leśna 2 500,00

020 0,00 2 500,00Leśnictwo 2 500,00

0,00 22 648,000750 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

22 648,00

0,00 261 133,000770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

261 133,00

0,00 1 928,000920 Pozostałe odsetki 1 928,00

0,00 285 709,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 285 709,00
700 0,00 285 709,00Gospodarka mieszkaniowa 285 709,00

69 600,00 69 600,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00 1 150,002360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych
ustawami

1 150,00

69 600,00 70 750,0075011 Urzędy wojewódzkie 1 150,00

0,00 600,000690 Wpływy z różnych opłat 600,00
0,00 1 700,000830 Wpływy z usług 1 700,00
0,00 500,000920 Pozostałe odsetki 500,00
0,00 21 500,000970 Wpływy z różnych dochodów 21 500,00

0,00 24 300,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24 300,00

750 69 600,00 95 050,00Administracja publiczna 25 450,00

Strona: 1

1 527,00 1 527,0075101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa

0,00

751 1 527,00 1 527,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

0,00



Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone OgółemWłasne
1 527,00 1 527,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

400,00 400,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00
400,00 400,0075414 Obrona cywilna 0,00

754 400,00 400,00Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00

0,00 20 000,000350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej

20 000,00

0,00 200,000910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00

0,00 20 200,0075601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 200,00

0,00 550 000,000310 Podatek od nieruchomości 550 000,00
0,00 18 700,000320 Podatek rolny 18 700,00
0,00 48 300,000330 Podatek leśny 48 300,00
0,00 750,000340 Podatek od środków transportowych 750,00
0,00 1 000,000500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00
0,00 100,000690 Wpływy z różnych opłat 100,00
0,00 1 500,000910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00

0,00 620 350,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

620 350,00

0,00 341 000,000310 Podatek od nieruchomości 341 000,00
0,00 160 400,000320 Podatek rolny 160 400,00
0,00 14 850,000330 Podatek leśny 14 850,00
0,00 110 000,000340 Podatek od środków transportowych 110 000,00
0,00 3 500,000360 Podatek od spadków i darowizn 3 500,00
0,00 200,000370 Podatek od posiadania psów 200,00
0,00 100,000450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 100,00
0,00 1 000,000500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00

Strona: 2

0,00 642 050,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

642 050,00

756 0,00 2 632 540,00Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

2 632 540,00



Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone OgółemWłasne
0,00 1 000,000690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00
0,00 10 000,000910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00

0,00 4 500,000410 Wpływy z opłaty skarbowej 4 500,00
0,00 10 000,000460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00
0,00 7 569,000470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości
7 569,00

0,00 100 000,000480 Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100 000,00
0,00 7 000,000490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
7 000,00

0,00 500,000590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00

0,00 129 569,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

129 569,00

0,00 1 219 671,000010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 219 671,00
0,00 700,000020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700,00

0,00 1 220 371,0075621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 220 371,00

0,00 5 892 727,002920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 892 727,00

0,00 5 892 727,0075801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

5 892 727,00

0,00 4 015 824,002920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 015 824,00
0,00 4 015 824,0075807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 015 824,00

0,00 339 897,002920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 339 897,00
0,00 339 897,0075831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 339 897,00

758 0,00 10 248 448,00Różne rozliczenia 10 248 448,00

0,00 1 000,000970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
0,00 1 000,0080101 Szkoły podstawowe 1 000,00

0,00 82 400,000830 Wpływy z usług 82 400,00
0,00 110,000970 Wpływy z różnych dochodów 110,00

0,00 82 510,0080104 Przedszkola 82 510,00

0,00 100 000,006260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych

100 000,00
0,00 100 000,0080110 Gimnazja 100 000,00

Strona: 3

801 0,00 183 610,00Oświata i wychowanie 183 610,00



Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone OgółemWłasne

0,00 50,000920 Pozostałe odsetki 50,00
0,00 50,000970 Wpływy z różnych dochodów 50,00

0,00 100,0080114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 100,00

1 895 000,00 1 895 000,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00 7 000,002360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych
ustawami

7 000,00

1 895 000,00 1 902 000,0085212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 000,00

26 400,00 26 400,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

26 400,00 26 400,0085213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne 

0,00

225 100,00 225 100,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00 78 500,002030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin ( związków gmin)

78 500,00

225 100,00 303 600,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

78 500,00

0,00 10,000920 Pozostałe odsetki 10,00
0,00 120 700,002030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin ( związków gmin)
120 700,00

0,00 120 710,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 120 710,00

0,00 10 000,000830 Wpływy z usług 10 000,00
0,00 10 000,0085228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00

0,00 10 800,002030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin ( związków gmin)

10 800,00
0,00 10 800,0085295 Pozostała działalność 10 800,00

852 2 146 500,00 2 373 510,00Pomoc społeczna 227 010,00

0,00 7 000,000830 Wpływy z usług 7 000,00
0,00 7 000,0090003 Oczyszczanie miast i wsi 7 000,00

Strona: 4

900 0,00 97 000,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 97 000,00



Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone OgółemWłasne

0,00 90 000,002700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

90 000,00
0,00 90 000,0090015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90 000,00

Strona: 5

13 702 267,00Razem 2 218 027,00 15 920 294,00


	020 - Leśnictwo
	700 - Gospodarka mieszkaniowa
	750 - Administracja publiczna
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
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	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
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