
dotyczące zadań powiatu

Bud Ŝet na rok 2013

PLAN  DOCHODÓW  BUDśETU  MIASTA

Załącznik nr 1/B
do uchwały nr XXVIII/512/12
z dnia 2012-12-19

DOCHODY

Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Transport i ł ączno ść 3 511 896,74600
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w ro zdziale nie ujmuje si ę
wydatków na drogi gminne) 3 511 896,7460015

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 budŜetu środków
europejskich

6207 3 511 896,74

Dochody majątkowe 3 511 896,74

Gospodarka mieszkaniowa 1 144 151,00700
Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 1 144 151,0070005

Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości0470 15 284,00

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

2110 148 000,00

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

2360 980 867,00

Dochody bieŜące 1 144 151,00

Działalno ść usługowa 727 400,00710
Opracowania geodezyjne i kartograficzne 320 100,0071014

Wpływy z usług0830 320 000,00

Pozostałe odsetki0920 100,00

Dochody bieŜące 320 100,00

Nadzór budowlany 407 300,0071015
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 407 300,00

Dochody bieŜące 407 300,00

Administracja publiczna 201 895,00750
Urzędy wojewódzkie 177 895,0075011
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 177 895,00

Dochody bieŜące 177 895,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§
Kwalifikacja wojskowa 24 000,0075045
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 17 000,00

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

2120 7 000,00

Dochody bieŜące 24 000,00

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 7 106 942,00754
Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej 7 106 942,0075411
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 7 090 100,00

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

2360 1 842,00

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

6410 15 000,00

Dochody bieŜące 7 091 942,00

Dochody majątkowe 15 000,00

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 16 648 262,00756

Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu
terytorialnego na podstawie ustaw 40 000,0075618

Wpływy z opłat za koncesje i licencje0590 30 000,00

Wpływy z róŜnych opłat0690 10 000,00

Dochody bieŜące 40 000,00

Wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 1 408 480,0075619

Wpływy z opłaty komunikacyjnej0420 1 350 000,00

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 58 460,00

Pozostałe odsetki0920 20,00

Dochody bieŜące 1 408 480,00

Udziały powiatów w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa 15 199 782,0075622
Podatek dochodowy od osób fizycznych0010 14 717 982,00

Podatek dochodowy od osób prawnych0020 481 800,00

Dochody bieŜące 15 199 782,00

RóŜne rozliczenia 65 095 642,00758
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 60 402 917,0075801

Subwencje ogólne z budŜetu państwa2920 60 402 917,00

Dochody bieŜące 60 402 917,00

RóŜne rozliczenia finansowe 29 287,0075814

Wpływy z róŜnych opłat0690 2 500,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Wpływy z róŜnych dochodów0970 26 787,00

Dochody bieŜące 29 287,00

Część równowa Ŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 663 438,0075832

Subwencje ogólne z budŜetu państwa2920 4 663 438,00

Dochody bieŜące 4 663 438,00

Oświata i wychowanie 897 567,00801
Licea ogólnokształc ące 191 937,0080120
Wpływy z róŜnych opłat0690 3 195,00

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 171 490,00

Wpływy z usług0830 5 022,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 500,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 11 730,00

Dochody bieŜące 191 937,00

Szkoły zawodowe 213 430,0080130

Wpływy z róŜnych opłat0690 3 230,00

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 205 700,00

Wpływy z usług0830 3 000,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 1 500,00

Dochody bieŜące 213 430,00

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz  ośrodki dokształcania
zawodowego 369 700,0080140

Wpływy z usług0830 360 000,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 8 300,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 1 400,00

Dochody bieŜące 369 700,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 122 500,0080148

Wpływy z usług0830 77 000,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 45 500,00

Dochody bieŜące 122 500,00

Ochrona zdrowia 39 900,00851
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj ętych
obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 39 900,0085156

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

2110 39 900,00

Dochody bieŜące 39 900,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Pomoc społeczna 4 541 036,00852
Placówki opieku ńczo-wychowawcze 772 700,0085201
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych

0680 4 200,00

Wpływy z usług0830 24 500,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 20 000,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 4 000,00

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

2320 720 000,00

Dochody bieŜące 772 700,00

Domy pomocy społecznej 3 656 686,0085202
Wpływy z usług0830 3 061 400,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 23 150,00

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

2130 572 136,00

Dochody bieŜące 3 656 686,00

Rodziny zast ępcze 111 650,0085204
Wpływy z róŜnych opłat0690 650,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 3 000,00

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

2320 108 000,00

Dochody bieŜące 111 650,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 187 760,00853
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ści 187 760,0085321
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110 187 760,00

Dochody bieŜące 187 760,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 227 000,00854
Specjalne o środki szkolno-wychowawcze 95 500,0085403
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 4 000,00

Wpływy z usług0830 55 000,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 6 300,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 30 000,00

Dochody bieŜące 95 500,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradni e specjalistyczne 1 500,0085406
Wpływy z usług0830 1 500,00

Dochody bieŜące 1 500,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Internaty i bursy szkolne 130 000,0085410

Wpływy z usług0830 130 000,00

Dochody bieŜące 130 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 115 000,00900
Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska 115 000,0090019

Wpływy z róŜnych opłat0690 115 000,00

Dochody bieŜące 115 000,00

100 444 451,74RAZEM DOCHODY
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DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa Plan

Dochody bieŜące 96 917 555,00

Dochody majątkowe 3 526 896,74

100 444 451,74RAZEM DOCHODY

Strona: 6


