
Załącznik Nr 1

w  złotych

Dział Rozdział* § Źródło dochodów
Plan

2007 r.

1 2 3 4 5

010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 100

w tym: dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania zakresu administracji  rządowej 20 000

5% dochodów uzysk. na rzecz budŜetu państwa 100

020
LEŚNICTWO 45 000

w tym: dotacja z funduszu celowego (WFOŚiGW) 10 000

inne dochody (środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 35 000

600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 005 400

w tym: odsetki od środków finansowych 400

pomoc finansowa od j.s.t. na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zak. 
inwestycyjnych

840.000

dotacja z funduszu celowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (FOGR) 80.000

dotacja z budzetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji rozpoczętych 
przezd 1998r. 

85.000

700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 65.000

w tym: dochody z majątku 22.000

dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 28 000

odpis od dochodów uzyskanych na rzecz budŜetu państwa (25%) 15 000

710
DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 191300

w tym: odsetki od środków finansowych 300

dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania zakresu administracji  rządowej 191 000

750 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 916.544

w tym: wpływy z opłat (opłaty komunikacyjne) 800 000

odsetki od środków finansowych 15 000

dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki samorządowe (prowizja od sprzedanych 
znaków opłaty skarbowej, za sprzedane druki)

1.500

dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 98 072

dotacje celowe z budŜetu państwa realizowane na podstawie porozumień z organami 
administarcji rządowej

1.972

754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 1 863 074

w tym: odsetki od środków finansowych 4 000

dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 1 859 074

756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2 327 630

w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) 2.282.630

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) 40 000

wpływy z opłat (za zajęcie pasa drogowego) 5 000

Dochody bud Ŝetu powiatu na 2007 r.

do uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr V/28/2007
z dnia 12 marca 2007r.



758
RÓśNE ROZLICZENIA 9.604.462

w tym: subwencja ogólna - część oświatowa 4.961.871

subwencja ogólna - część wyrównawcza 4 112 516

subwencja ogólna - część równowaŜąca 530 075

801
OŚWIATA I WYCHOWANIE 273 300

w tym: odsetki od środków finansowych 4 100

dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki samorządowe 169 200

pomoc finansowa od j.s.t. na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych                     
(Urząd Marszałkowski)

100 000

803
SZKOLNICTWO WYśSZE 80 742

w tym:
dotacja z budŜetu innej jednostki samorządu terytorialnego (EFS)                                   
(Urząd Marszałkowski)

60 556

dotacja z budŜetu innej jednostki samorządu terytorialnego (budŜet- udział krajowy                             
Urząd Marszałkowski)

20 186

851
OCHRONA ZDROWIA 999.000

w tym: dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 989 000

pomoc finansowa od j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

10.000

852
POMOC SPOŁECZNA 2 053 854

w tym: dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki samorządowe 1 107 000

odsetki od środków finansowych 3 400

dotacja celowa z budŜetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu 855 360

dotacja celowa z budŜetu innej j.s.t. - porozumienia                                                   
(placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze)

88 094

853
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 372.415

w tym: inne dochody (obsł. zadań PFRON - 20 000, obsł. EFS - 39.115, PUP, inne 100) 59 215

odsetki od środków finansowych 3 000

dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 51 200

środki z funduszu celowego (Fundusz Pracy)-obsługa 259.000

854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 298 114

w tym: dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki samorządowe 105 200

odsetki od środków finansowych 500

dotacja z budŜetu innej jednostki samorządu terytorialnego (EFS)                                
(Urząd Marszałkowski)

130 534

dotacja z budŜetu innej jednostki samorządu terytorialnego (budŜet - udział krajowy)                               
(Urząd Marszałkowski)

61 880

20.115.935Dochody ogółem


