
Załącznik nr 1 (tabela nr 3)

do Uchwały Nr ……………..

Rady Powiatu

Kędzierzyńsko - Kozielskiego

z dnia ……………….. 2015r.

w złotych

Lp. §

Plan  na           

2016 rok

1 3 4

I x 87 529 223

I.I 14 095 864

2110 14 057 324

2120 38 540

I.II 73 433 359

0010 17 600 000

0020 1 100 000

0420 1 513 000

0470 8 800

0490 380 000

0570 13 000

0650 227 000

0680 12 000

0690 727 700

0750 345 700

0830 2 250 500

0870 1 700

0920 55 600

0960 134 200

0970 436 850

2130 2 386 000

2310 51 616

2320 253 424

2360 1 130 632

2460 103 760

2690 414 000

2900 685 000

2920 39 508 696

6207 1 461 609

6209 257 931

6280 70 000

6300 630 000

6430 1 674 641

Plan przychodów powiatu ogółem, w tym: 6 538 055

- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 009 538

- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 528 517

Suma planu dochodów oraz przychodów budżetu powiatu 94 067 278

Suma dochodów związanych z realizacją zadań własnych:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 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:

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

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

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

samorządu terytorialnego

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

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

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

Wpływy z usług

Wpływy z pozostałych odsetek

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

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

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

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, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

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

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do 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

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

ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy


