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                                      Załącznik Nr 1 

   do Uchwały BudŜetowej  

Nr……………………… 

  Rady Powiatu Proszowickiego 

  z dnia …………………….                      
 

 

Lp Dział Rozdz. § Źródło dochodów  Kwota                  
/w zł./ 

1 010   Rolnictwo i łowiectwo 91 000 

  01005  Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000 

    w tym dochody bieŜące: 10 000 

   2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

10 000 

  01095  Pozostała działalność 81 000 

    w tym dochody bieŜące: 81 000 

   0830 Wpływy z usług 15 000 

   0840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów 50 000 

   0970 Wpływy z róŜnych dochodów 16 000 

2 600   Transport i łączność 1 325 622 

  60014  Drogi publiczne powiatowe 1 325 622 

    w tym dochody bieŜące: 18 616 

   0690 Wpływy z róŜnych opłat  5 000 

   0970 Wpływy z róŜnych dochodów  13 616 

    w tym dochody majątkowe: 1 307 006 

   6207 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 środków europejskich 

1 307 006 

3 700   Gospodarka mieszkaniowa  51 442 

  70005  Gospodarka gruntami  i nieruchomościami 51 442 

    w tym dochody bieŜące: 51 442 

   0470 Wpływy z opłat za zarząd , uŜytkowanie i uŜytkowanie 

wieczyste nieruchomości 

2 900 

   0750 dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   

18 042 

   2110 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

13 000 

   2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane   

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami  

17 500 

4 710   Działalność usługowa 603 525 

  71012  Ośrodki dokumentacji geodezyjne  i kartograficznej 250 000 

    w tym dochody bieŜące: 250 000 

   0690 Wpływy z róŜnych opłat 250 000 

  71013  Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 8 500 

    w tym dochody bieŜące: 8 500 
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   2110 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

8 500 

  71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 000 

    w tym dochody bieŜące: 2 000 

   2110 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

2 000 

  71015  Nadzór budowlany 343 025 

    w tym dochody bieŜące: 343 025 

   2110 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

343 000 

   2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane   

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 

25 

5 750   Administracja publiczna 102 116 

  75011  Urzędy Wojewódzkie 75 116 

    w tym dochody bieŜące: 75 116 

   2110 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

75 116 

  75020  Starostwa Powiatowe 10 000 

    w tym dochody bieŜące: 10 000 

   0970 Wpływy z róŜnych dochodów 10 000 

  75045  Kwalifikacja wojskowa 17 000 

    w tym dochody bieŜące: 17 000 

   2110 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

17 000 

6 752   Obrona narodowa 2 000 

  75212  Pozostałe wydatki obronne 2 000 

    w tym dochody bieŜące: 2 000 

   2110 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

2 000 

7 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 2 928 000 

  75411  Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 2 928 000 

    w tym dochody bieŜące: 2 928 000 

   2110 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

2 928 000 

8 756   Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem   

3 960 370 

  75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody  jednostek 

samorządu terytorialnego  na podstawie ustaw 

750 000 

    w tym dochody bieŜące: 750 000 

   0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 750 000 

  75622  Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 

budŜetu państwa 

3  210 370 
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    w tym dochody bieŜące: 3 210 370 

   0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 200 370 

   0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  10 000 

9 758   RóŜne rozliczenia 13 065 096 

  75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

8 177 776 

    w tym dochody bieŜące: 8 177 776 

   2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 8 177 776 

  75803  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu 3 781 100 

    w tym dochody bieŜące: 3 781 100 

   2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 3 781 100 

  75832  Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla powiatu 1 086 220 

    w tym dochody bieŜące: 1 086 220 

   2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 1 086 220 

  75814  RóŜne rozliczenia finansowe 20 000 

    w tym dochody bieŜące: 20 000 

   0920 Pozostałe odsetki 20 000 

10 801   Oświata i wychowanie 658 868 

  80130  Szkoły zawodowe 545 458 

    w tym dochody bieŜące: 545 458 

   0750 dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   

11 010 

   0830 Wpływy z usług 55 749 

   0840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów 45 000 

   0920 Pozostałe odsetki 200 

   0970 Wpływy z róŜnych dochodów 64 000 

   2007 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 środków europejskich 

359 970 

   2009 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 środków europejskich 

9 529 

  80148  Stołówki szkolne 113 410 

    w tym dochody bieŜące: 113 410 

   0690 Wpływy z róŜnych opłat 660 

   0750 dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   

2 950 

   0830 Wpływy z usług 108 500 

   0920 Pozostałe odsetki 200 

   0970 Wpływy z róŜnych dochodów 1 100 

11 851   Ochrona zdrowia 1 114 905 

  85156  Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdr. 

1 114 905 

    w tym dochody bieŜące: 1 114 905 
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   2110 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

1 114 905 

12 852   Pomoc społeczna 4 704 580 

  85202  Domy pomocy społecznej 3 975 500 

    w tym dochody bieŜące: 3 975 500 

   0750 dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

5 000 

   0830 Wpływy z usług 2 220 000 

   0970 Wpływy z róŜnych dochodów 10 000 

   2130 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 

realizację bieŜących zadań własnych powiatu  

1 740 500 

  85203  Ośrodki wsparcia 694 080 

    w tym dochody bieŜące: 694 080 

   2110 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

694 080 

  85204  Rodziny zastępcze 25 000 

    w tym dochody bieŜące: 25 000 

   2320 dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieŜące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego  

25 000 

  85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin. 10 000 

    w tym dochody bieŜące: 10 000 

   2110 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

10 000 

13 853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 921 578 

  85321  Zespoły do spraw orzekania  o niepełnosprawności 42 600 

    w tym dochody bieŜące: 42 600 

   2110 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

42 600 

  85324  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw. 15 000 

    w tym dochody bieŜące: 15 000 

   0970 Wpływy z róŜnych dochodów 15 000 

  85333  Powiatowy Urząd Pracy 515 985 

    - dochody bieŜące 515 985 

   0920 Pozostałe odsetki 400 

   0970 Wpływy z róŜnych dochodów 28 000 

   2007 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 środków europejskich  

67 385 

   2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat                       

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników powiatowego urzędu pracy 

420 200 
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  85395  Pozostała działalność 347 993 

    - dochody bieŜące 347 993 

   2007 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 środków europejskich  

295 794 

   2009 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 środków europejskich 

52 199 

14 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 6 000 

  85406  Poradnie  psychologiczno – pedagogiczne, w tym 

specjalistyczne 

6 000 

    - dochody bieŜące 6 000 

   2710 wpływy z tytułu pomocy finansowe udzielanej między  

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych  zadań bieŜących 

6 000 

15 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62 000 

  90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków               

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

62 000 

    - dochody bieŜące 62 000 

   0690 Wpływy z róŜnych opłat 62 000 

    OGÓŁEM  BUDśET /DOCHODY/ w tym: 
                 - dochody bieŜące –  28 290 096 zł. 

z czego ze środków Unii Europejskiej – 784 877 zł.  

                 - dochody majątkowe –  1 307 006 zł. 

w tym  ze środków Unii Europejskiej – 1 307 006 zł. 

29 597 102 

 


