
                                                                                                                                     Załącznik nr 1 (tabela nr 1)

                                                                                                                                     do Uchwały Nr XIII/110/2015

                                                                                                                                     Rady Powiatu

                                                                                                                                     Kędzierzyńsko - Kozielskiego

                                                                                                                                     z dnia 17 grudnia 2015r.

w złotych

Lp. Dział Treść Rozdział §

Plan  na           

2016 rok
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I DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM: 83 802 214

I.I Dochody własne: 8 369 742

020 Leśnictwo 35 760

Gospodarka leśna 02001 35 760

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

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 35 760

600 Transport i łączność 136 500

Drogi publiczne powiatowe 60014 136 500

Wpływy z różnych opłat 0690 1 500

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0960 130 000

Wpływy z różnych dochodów 0970 5 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 203 800

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 1 203 800

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0470 8 800

Wpływy 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 0750 65 000

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

innych zadań zleconych ustawami 2360 1 130 000

710 Działalność usługowa 605 000

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 605 000

Wpływy z usług 0830 605 000

750 Administracja publiczna 65 000

Starostwa powiatowe 75020 65 000

Wpływy z różnych opłat 0690 22 000

Wpływy z pozostałych odsetek 0920 5 000

Wpływy z różnych dochodów 0970 38 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 158

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 158

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

innych zadań zleconych ustawami 2360 158

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 131 000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 2 131 000

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 1 513 000

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

odrębnych ustaw 0490 380 000

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0570 11 000

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0650 227 000

758 Różne rozliczenia 50 000

Różne rozliczenia finansowe 75814 50 000

Wpływy z pozostałych odsetek 0920 50 000

801 Oświata i wychowanie 1 041 000

Szkoły podstawowe specjalne 80102 95 200

Wpływy z różnych opłat 0690 200

Wpływy z różnych dochodów 0970 95 000

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 80114 75 000

Wpływy z różnych dochodów 0970 75 000

Licea ogólnokształcące 80120 63 100

Wpływy z różnych opłat 0690 1 100

Wpływy 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 0750 60 000

Wpływy z różnych dochodów 0970 2 000

Szkoły zawodowe 80130 359 500

Wpływy z różnych opłat 0690 2 900
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Wpływy 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
0750 215 500

Wpływy z różnych dochodów 0970 141 100

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80140 448 200

Wpływy 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 0750 4 000

Wpływy z usług 0830 439 500

Wpływy z różnych dochodów 0970 4 700

852 Pomoc społeczna 1 609 750

Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85201 321 500

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0570 2 000

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0680 5 000

Wpływy z pozostałych odsetek 0920 500

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0960 3 000

Wpływy z różnych dochodów 0970 1 000

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

związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2900 310 000

Domy pomocy społecznej 85202 901 250

Wpływy z usług 0830 900 000

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0960 1 200

Wpływy z różnych dochodów 0970 50

Rodziny zastępcze 85204 387 000

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0680 7 000

Wpływy z różnych dochodów 0970 5 000

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

związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2900 375 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 454 474

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 474

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

innych zadań zleconych ustawami 2360 474

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85324 40 000

Wpływy z różnych dochodów 0970 40 000

Powiatowe urzędy pracy 85333 414 000

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2690 414 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 337 300

Internaty i burszy szkolne 85410 337 300

Wpływy 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 0750 1 200

Wpływy z usług 0830 306 000

Wpływy z pozostałych odsetek 0920 100

Wpływy z różnych dochodów 0970 30 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 700 000

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 700 000

Wpływy z różnych opłat 0690 700 000

I.II UDZIAŁY W PODATKACH: 18 700 000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 700 000

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75622 18 700 000

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0010 17 600 000

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0020 1 100 000

I.III SUBWENCJE: 39 508 696

758 Różne rozliczenia 39 508 696

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 36 620 764

Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 36 620 764

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 75803 2 119 509

Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2 119 509

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 75832 768 423

Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 768 423

I.IV DOTACJE: 17 223 776

010 Rolnictwo i łowiectwo 28 160

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 26 039

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 26 039
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Pozostała działalność 01095 2 121

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 2 121

700 Gospodarka mieszkaniowa 99 800

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 99 800

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 99 800

710 Działalność usługowa 694 496

Zadania z zakresu geodezji i karografii 71012 262 741

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 262 741

Nadzór budowlany 71015 431 755

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 431 755

750 Administracja publiczna 41 668

Urzędy wojewódzkie 75011 17 668

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 17 668

Kwalifikacja wojskowa 75045 24 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 12 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 2120 12 000

752 Obrona narodowa 4 000

Pozostałe wydatki obronne 75212 4 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 4 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 870 000

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 9 870 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 9 870 000

755 Wymiar sprawiedliwości 247 200

Nieodpłata pomoc prawna 75515 247 200

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 247 200

801 Oświata i wychowanie 368 872

Szkoły zawodowe 80130 368 872

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2701 368 872

851 Ochrona zdrowia 2 600 000

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego 85156 2 600 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 2 600 000

852 Pomoc społeczna 2 980 424

Domy pomocy społecznej 85202 2 386 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2130 2 386 000

Rodziny zastępcze 85204 253 424

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

jednostkami samorządu terytorialnego 2320 253 424

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85205 341 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 341 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 143 000

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 143 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 143 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 51 616

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85406 51 616

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 2310 51 616

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68 000

Gospodarka odpadami 90002 68 000

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

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 68 000
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921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 540

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 26 540

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 2120 26 540


