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Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 rok                                                            w zł

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 
l 2 3 4 5

010   ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO 15.200
01005  Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15.000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez Powiat 

15.000

01008  Melioracje wodne 200
2360  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
200

020   LEŚNICTWO 44.000
02001  Gospodarka leśna 44.000

2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych 

10.000

2460 Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

34.000

600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 452.500
60014  Drogi publiczne powiatowe  452.000

0690 Wpływy z różnych opłat 2.000
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
450.000

60095  Pozostała działalność 500
0920 Pozostałe odsetki 500

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 33.300
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33.300

0470 Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości  300
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz mnę zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
20.000

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

13.000

710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 191.200
71013  Prace geodezyjne i kartograficzne ( nie inwestycyjne ) 20.000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania, zlecone ustawami realizowane przez powiat 

20.000

71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20.000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
20.000

710I5  Nadzór budowlany 151.200
0920 Pozostałe odsetki 200
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na udania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
147.000

6410 Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

4.000

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.136.134
75011  Urzędy wojewódzkie 79.434

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

79.434

75020  Starostwa powiatowe 1.040.000
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.000.000
0690 Wpływy z różnych opłat 2.000
0830 Wpływy z usług 3.000
0920 Pozostałe odsetki 25.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 10.000

75045  Komisje poborowe 16.700
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
16.700

754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.857.108
75411  Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.856.608

0920 Pozostałe odsetki 2.000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
1.854.608



75414  Obrona cywilna 500
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
500

756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

1.882.148

75622  Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.882.148
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.867.148
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15.000

758   RÓŻNE ROZLICZENIA 8.438.918
75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.129.104

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.129.104
75803  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2.912.645

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.912.645
75832  Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 397.169

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 397.169
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 197.200

80120  Licea ogólnokształcące 34.500
0830 Wpływy z usług 33.000
0920 Pozostałe odsetki 1.500

80130  Szkoły zawodowe 32.600
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

innych umów o podobnym charakterze. 
13.600

0830 Wpływy z usług; 1.000
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.000
0920 Pozostałe odsetki 3.000
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10.000

80140  Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego 130.100
0830 Wpływy z usług 130.000
0920 Pozostałe odsetki 100

851   OCHRONA ZDROWIA 767.800
85156  Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego 
767.800

2110 Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

767.800

852   POMOC SPOŁECZNA 1.977.670
85201  Placówki opiekuńczo - wychowawcze 50.840

0920 Pozostałe odsetki 200
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
50.640

85202  Domy Pomocy Społecznej 1.883.000
0830 Wpływy z usług 850.000
0920 Pozostałe odsetki 3.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.029.000

85204  Rodziny zastępcze 43.630
2320 Dotacje celowe otrzymane z  powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
43.630

85218  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 200
0920 Pozostałe odsetki 200

853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 312.368
85321  Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 51.200

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz mnę zadani a zlecone ustawami realizowane przez powiat 

51.200

85324  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 26.000

85333  Powiatowe Urzędy Pracy 235.168
0920 Pozostałe odsetki 1.500
0970 Wpływy z róznych dochodów 100
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych 
225.120

2708 Środki na dofinansowanie zadań bieżących poowiatów, pozyskane z innych źródeł 8.448
854   EDUKACJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 230.600

85406  Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne oraz inne Poradnie Specjalistyczne 300
0920  Pozostałe odsetki 300



85410  Internaty i bursy szkolne 190.000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

innych umów o podobnvm charakterze 
40.000

0830 Wpływy z usług 150.000
85417  Szkolne Schroniska Młodzieżowe 40.300

0830 Wpływy z usług 40.000
0920 Pozostałe odsetki 300

OGÓŁEM 17.536.146


