
dotyczące zadań powiatu

Bud Ŝet na rok 2010

PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH

Załącznik nr 1/B
do uchwały nr XLVII/774/09
z dnia 2009-12-23

DOCHODY

Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Transport i ł ączno ść 7 278 700,00600
Drogi publiczne powiatowe 6 048 700,0060014

Dotacje rozwojowe6208 6 048 700,00

Dochody majątkowe 6 048 700,00

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w ro zdziale nie ujmuje si ę
wydatków na drogi gminne) 1 230 000,0060015

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 1 230 000,00

Dochody bieŜące 1 230 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 948 400,00700
Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 948 400,0070005

Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości0470 14 300,00

Wpływy z róŜnych opłat0690 2 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 34 200,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 897 900,00

Dochody bieŜące 948 400,00

Działalno ść usługowa 468 350,00710
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 67 000,0071013
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 67 000,00

Dochody bieŜące 67 000,00

Nadzór budowlany 401 350,0071015
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 401 350,00

Dochody bieŜące 401 350,00

Administracja publiczna 978 447,07750
Urzędy wojewódzkie 177 251,0075011
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 177 251,00
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Dochody bieŜące 177 251,00

Starostwa powiatowe 769 196,0775020
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2700 68 662,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

6638 700 534,07

Dochody bieŜące 68 662,00

Dochody majątkowe 700 534,07

Kwalifikacja wojskowa 32 000,0075045
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 19 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez
powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2120 13 000,00

Dochody bieŜące 32 000,00

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 6 961 510,00754
Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej 6 961 510,0075411
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 6 947 300,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 1 210,00

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

6410 13 000,00

Dochody bieŜące 6 948 510,00

Dochody majątkowe 13 000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych jednostek nie
posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 14 746 327,00756

Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu
terytorialnego na podstawie ustaw 30 000,0075618

Wpływy z opłat za koncesje i licencje0590 20 000,00

Wpływy z róŜnych opłat0690 10 000,00

Dochody bieŜące 30 000,00

Wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 1 584 480,0075619
Wpływy z opłaty komunikacyjnej0420 1 541 200,00

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek
samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 43 280,00

Dochody bieŜące 1 584 480,00

Udziały powiatów w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa 13 131 847,0075622

Podatek dochodowy od osób fizycznych0010 12 331 847,00

Strona: 2



Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Podatek dochodowy od osób prawnych0020 800 000,00

Dochody bieŜące 13 131 847,00

RóŜne rozliczenia 56 276 293,00758
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 52 009 275,0075801

Subwencje ogólne z budŜetu państwa2920 52 009 275,00

Dochody bieŜące 52 009 275,00

RóŜne rozliczenia finansowe 9 450,0075814
Wpływy z róŜnych opłat0690 2 500,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 6 950,00

Dochody bieŜące 9 450,00

Część równowa Ŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 257 568,0075832
Subwencje ogólne z budŜetu państwa2920 4 257 568,00

Dochody bieŜące 4 257 568,00

Oświata i wychowanie 4 526 098,29801
Licea ogólnokształc ące 318 380,0080120

Wpływy z róŜnych opłat0690 2 790,00

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek
samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 301 200,00

Wpływy z usług0830 4 040,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 1 100,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 9 250,00

Dochody bieŜące 318 380,00

Szkoły zawodowe 246 806,0080130
Wpływy z róŜnych opłat0690 2 810,00

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek
samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 236 896,00

Wpływy z usług0830 5 000,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 1 100,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 1 000,00

Dochody bieŜące 246 806,00

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz  ośrodki dokształcania
zawodowego 248 600,0080140

Wpływy z usług0830 240 000,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 6 700,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 1 900,00

Dochody bieŜące 248 600,00
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Stołówki szkolne 99 300,0080148
Wpływy z usług0830 56 500,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 42 800,00

Dochody bieŜące 99 300,00

Pozostała działalno ść 3 613 012,2980195

Dotacje rozwojowe6208 3 613 012,29

Dochody majątkowe 3 613 012,29

Ochrona zdrowia 40 500,00851
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj ętych
obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 40 500,0085156

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 40 500,00

Dochody bieŜące 40 500,00

Pomoc społeczna 3 794 886,00852
Placówki opieku ńczo-wychowawcze 519 900,0085201
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych

0680 6 200,00

Wpływy z róŜnych opłat0690 10 000,00

Wpływy z usług0830 5 900,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 36 300,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 1 500,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 460 000,00

Dochody bieŜące 519 900,00

Domy pomocy społecznej 3 174 976,0085202
Wpływy z usług0830 2 372 020,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 38 690,00

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych
powiatu

2130 764 266,00

Dochody bieŜące 3 174 976,00

Rodziny zast ępcze 71 450,0085204
Wpływy z róŜnych opłat0690 650,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 7 800,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 63 000,00

Dochody bieŜące 71 450,00

Ośrodki adopcyjno-opieku ńcze 28 560,0085226
Wpływy z usług0830 4 000,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 5 500,00
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Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 19 060,00

Dochody bieŜące 28 560,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 182 442,00853
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr awnych 4 932,0085311
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 4 932,00

Dochody bieŜące 4 932,00

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ści 177 510,0085321
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 177 510,00

Dochody bieŜące 177 510,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 961 848,00854
Specjalne o środki szkolno-wychowawcze 88 200,0085403

Wpływy z róŜnych opłat0690 200,00

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek
samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 3 000,00

Wpływy z usług0830 50 000,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 5 000,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 30 000,00

Dochody bieŜące 88 200,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradni e specjalistyczne 781 048,0085406
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 781 048,00

Dochody bieŜące 781 048,00

Internaty i bursy szkolne 92 600,0085410
Wpływy z usług0830 92 600,00

Dochody bieŜące 92 600,00

97 163 801,36RAZEM DOCHODY
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