
                                                                                                                                     Załącznik nr 1 (tabela nr 1)

                                                                                                                                     do Uchwały Nr ……………….

                                                                                                                                     Rady Powiatu

                                                                                                                                     Kędzierzyńsko - Kozielskiego

                                                                                                                                     z dnia …………………. 2013r.

w złotych

Lp. Dział Treść Rozdział §

Plan  na           

2014 rok

1 2 3 4 5 6

I DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM: 78 236 615

I.I Dochody własne: 7 050 136

020 Leśnictwo 35 438

Gospodarka leśna 02001 35 438

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 35 438

710 Działalność usługowa 455 000

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71013 455 000

Wpływy z usług 0830 450 000

Pozostałe odsetki 0920 5 000

750 Administracja publiczna 1 117 000

Starostwa powiatowe 75020 1 117 000

Wpływy z różnych opłat 0690 15 000

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 0750 60 000

Pozostałe odsetki 0920 7 000

Wpływy z różnych dochodów 0970 35 000

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 1 000 000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem 2 090 000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw
75618

2 090 000

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 1 740 000

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

odrębnych ustaw 0490 350 000

758 Różne rozliczenia 50 000

Różne rozliczenia finansowe 75814 50 000

Pozostałe odsetki 0920 50 000

801 Oświata i wychowanie 694 540

Szkoły podstawowe specjalne 80102 72 800

Wpływy z różnych opłat 0690 600

Wpływy z różnych dochodów 0970 72 200

Licea ogólnokształcące 80120 39 100

Wpływy z różnych opłat 0690 1 100

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 0750 36 000

Wpływy z różnych dochodów 0970 2 000

Szkoły zawodowe 80130 225 610

Wpływy z różnych opłat 0690 2 500

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 0750 148 000

Pozostałe odsetki 0920 110

Wpływy z różnych dochodów 0970 75 000

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80140 357 030

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 0750 2 500

Wpływy z usług 0830 350 030

Wpływy z różnych dochodów 0970 4 500
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852 Pomoc społeczna 1 177 200

Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85201 159 700

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0570 2 500

Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach

opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0680 3 000

Pozostałe odsetki 0920 700

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 3 000

Wpływy z różnych dochodów 0970 500

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

gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2900 150 000

Domy pomocy społecznej 85202 797 500

Wpływy z usług 0830 796 000

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 1 000

Wpływy z różnych dochodów 0970 500

Rodziny zastępcze 85204 220 000

Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach

opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0680 10 000

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

gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2900 210 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 378 208

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85324 30 000

Wpływy z różnych dochodów 0970 30 000

Powiatowe urzędy pracy 85333 348 208

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 0750 4 348

Wpływy z różnych dochodów 0970 343 860

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 312 750

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85406 700

Wpływy z różnych dochodów 0970 700

Placówki wychowania pozaszkolnego 85407 50

Wpływy z różnych dochodów 0970 50

Internaty i burszy szkolne 85410 312 000

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 0750 2 000

Wpływy z usług 0830 280 000

Wpływy z różnych dochodów 0970 30 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 740 000

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 740 000

Wpływy z różnych opłat 0690 740 000

I.II UDZIAŁY W PODATKACH: 16 900 000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem 16 900 000

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75622 16 900 000

Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 15 500 000

Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 1 400 000

I.III SUBWENCJE: 37 133 562

758 Różne rozliczenia 37 133 562

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 34 335 627

Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 34 335 627

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 75803 1 804 987

Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 1 804 987

Część równoważąca subwencji ogólnej 75832 992 948

Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 992 948

I.IV DOTACJE: 17 152 917

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 5 000

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

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 5 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 60 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 60 000

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

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 60 000

710 Działalność usługowa 473 494

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71013 76 000
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 76 000

Nadzór budowlany 71015 397 494

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

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 397 494

750 Administracja publiczna 329 120

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 75001 73 000

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 2008 62 050

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 2009 10 950

Urzędy wojewódzkie 75011 232 120

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

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 232 120

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 5 000

Pozostałe wydatki obronne 75212 5 000

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

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 5 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 359 000

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 9 359 000

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

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 9 359 000

851 Ochrona zdrowia 3 402 000

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego 85156 3 402 000

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

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 3 402 000

852 Pomoc społeczna 2 860 396

Domy pomocy społecznej 85202 2 242 000

Dotache celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2130 2 242 000

Rodziny zastępcze 85204 294 396

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 294 396

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85205 324 000

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

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 324 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 613 485

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 128 000

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

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 128 000

Powiatowe urzędy pracy 85333 76 076

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 2007 64 665

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 2009 11 411

Pozostała działalność 85395 409 409

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 2007 388 824

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 2009 20 585

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 422

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85406 45 422

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 45 422

Strona 3



                                                                                                                    Załącznik nr 1 (tabela nr 2)

                                                                                                                    do Uchwały Nr ………………..

                                                                                                                    Rady Powiatu

                                                                                                                    Kędzierzyńsko - Kozielskiego

                                                                                                                    z dnia …………………. 2013r.

w złotych

Lp. Dział Treść Rozdział §

Plan  na           

2014 rok

1 2 3 4 5 6

I DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM: 16 628 097

I.I Dochody własne: 2 051 500

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 050 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 2 050 000
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości 0770 2 050 000

801 Oświata i wychowanie 1 500

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80140 1 500

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 1 500

I.II Dotacje: 14 576 597

600 Transport i łączność 14 576 597

Drogi publiczne powiatowe 60014 14 576 597

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 6207 10 558 207

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 6209 1 863 213

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych 6300 258 089

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych powiatu 6430 1 897 088

      PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK
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Załącznik nr 1 (tabela nr 3)

do Uchwały Nr ………………………

Rady Powiatu

Kędzierzyńsko - Kozielskiego

z dnia ………………………... 2013r.

w złotych

Lp. §

Plan  na           

2014 rok

1 3 4

I x 94 864 712

I.I 14 012 614

2110 14 000 614

2120 12 000

I.II 80 852 098

0010 15 500 000

0020 1 400 000

0420 1 740 000

0490 350 000

0570 2 500

0680 13 000

0690 759 200

0750 252 848

0770 2 050 000

0830 1 876 030

0870 1 500

0920 62 810

0960 4 000

0970 594 310

2007 453 489

2008 62 050

2009 42 946

2130 2 242 000

2310 45 422

2320 294 396

2360 1 000 000

2460 35 438

2900 360 000

2920 37 133 562

6207 10 558 207

6209 1 863 213

6300 258 089

6430 1 897 088

Plan przychodów powiatu ogółem, w tym: 29 294 546

- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 534 998

- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 25 759 548

Suma planu dochodów oraz przychodów budżetu powiatu 124 159 258

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

związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

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

jednostkami samorządu terytorialnego

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

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

powiatu

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

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

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

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

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych opłat

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

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

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

wychowawczych i w rodzinach zastępczych

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Suma dochodów związanych z realizacją zadań własnych:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 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:
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