
Załącznik nr 1 (tabela nr 3)
do Uchwały Nr III/20/2015
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 30 stycznia 2015r.

w złotych

Lp. §
Plan  na           

2015 rok
1 3 4
I x 91 089 443

I.I 13 984 849

2110 13 972 849

2120 12 000
I.II 77 104 594

0010 16 800 000
0020 600 000
0420 1 740 000
0470 8 800
0490 350 000
0570 2 000

0680 12 000
0690 569 950

0750 249 048
0830 1 891 661
0870 1 500
0920 56 580
0960 84 500
0970 760 300
2130 2 278 000

2310 45 675

2320 302 952

2360 1 000 310

2460 35 758

2701 18 480

2900 710 000
2920 38 454 821

6207 7 226 318

6209 405 352

6260 49 000

6300 393 111
6430 3 058 478

Plan przychodów powiatu ogółem, w tym: 11 238 875
- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 359 130
- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 9 879 745
             przychody z tytułu kredytów - 9.261.658 zł
             przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej - 618.087 zł.

Suma planu dochodów oraz przychodów budżetu powiatu 102 328 318

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansownaie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

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

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

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

Subwencje ogólne z budżetu państwa

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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Wpływy z różnych opłat

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchnomości

Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo -
wychowawczych i w rodzinach zastępczych

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
Wpływy z usług

Podatek dochodowy od osób prawnych
Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki

Wpływy z różnych dochodów

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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Suma dochodów związanych z realizacją zadań własnych:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej

Suma dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Treść

2
Ogółem dochody budżetu, w tym:


