
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

ZA 2016 ROK

Załącznik Nr I
do Uchwały Zarządu POWiatu Kolskiego Nr 0025.114.162.2017 z dnia
22 marca 2017 r \V sprawie wykonania budżetu powiatu kolsk iego
za2016r

1':.!..020~ zl"4~m~ ,~~,i~"'f~'\ ,*,~Leśnictw~~~i!I"" li; ·~'i,.,/{.",:,. ;';ifiĄt.. 155 000,00 ~$ '" ",~i'?" '0,00 -, ,'';:,, . 'i- 0;00 ,"'"137165,02 ~4!;1l..:l.0,001'~~ł~~~~l'~O,OOI\i~~'l' '88,491' 'iw ",0,00 }"!'$ ~fO,OO
.l 02001 GOiill.odarka leś_rla ", 155 000 00 " ,;i O 00 O 00 137 165 02 '.r. \ O 00 'O 00 88 49 O 00 O 00

246 O Srodki otrzymani, od pozostałych 155000,00 137165,02 88,49
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

j_ 60014 Drqgi_mJbliczne.JJowiatowe \, }, L!:. 8990 111 00 000 ,;;-. .::: O 00 4969298 16

069

087

092

097

271

629

O Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych

o Wplywy z pozoslałych odsetek

o Wpływy z różnych dochodów

O Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu tery1orialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących

100000,00

4000000,00

2971367,00

7000,00

4000,00

1 400,00
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98293,20

20659,00

2929777,60

9 184,67

7431,47

2308,10

1 528,92

, O 00 " O 00 55 28 ..... O 00
148,14

106,16

57,70

109,21

98,29

0,52

98,60

o ISrodki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów), samorządów

1---=:::---t--;:--tw~oj..:;_lew-:-=-Ód=.:zc:.;tw..:..:,..E.'~O;~skanez innych źródeł
630 O Dotacja celowa otrzymana z ty1ułu pomocy

finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu tery1orialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

058 O Grzywny i inne kary pieniężne od osób 6 200,00
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

O WpływyzróżnYCh~O~Pł~at~-----------+------4~0~0~.0~0j------------r-----------t----~3~7~1~.2~0t---------~r----------;-----9~2~.8~0~-------t-------;

000
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% realizacji",' I$iDział Rozdział ,

10:7
'~~'_'-

.u.s
~" li; ,. ,2 3 "

643 o Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 899744,00 1 899744,00 100,00
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu

Drogi wewnętrznej
65496,0260017

630 ° Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej miedzy jednostkami
samorzadu terytorialneqo na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

70000,00 65496,02 93,57

::':700~ :r.,' . ~~i ,,,~,
70005

047 O

055 O

069 O

075 O

Gospoda~a I)l~e~zkaniowa ",' ~" , 101 60ę,00~9~061,00 .';1;0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 395061,00 101 608,00 Q.QQ 466054,87 100869,70 Q.QQ 11797 99,27
Wp~ z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie i służebności

37953,00 37953,01 100,00

Wp~ z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości

--~-----------+------~~-----------r----------~--~~~~---------r--------~r---~~~--__~r- ~Wp~ z różnycr opłat 0,00 5510,00 0,00

0,00 1018,19 0,00

Wp~ z najmu i dzierżawy składników 7000,00 5673,29 81,05
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytonalneqo łub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charaktarza

077 O Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własnosci oraz prawa użytkowania
wieczystego nien.chornoścl

0,00 4700,00

092 o Wpływy z_Q_ozostałychodsetek 0,00 0,55097 O Wp~ z różnych dochodów 0,00 63556,00211 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
powiat

101 608,00 101 608,00 100869,70 100869,70 99,27 99,27

236 O Dochody jednostek samorządu 248500,00
terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu adrninlstrac]: rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

246774,13 99,31

'{';i" 0,00I 71012°. Zadania zzakresa aeodezii i kartQillafih~ 86270000 '"", 16270000 ",,;I' ,., 000 82926611 '., 162071 00 \W' 'f' ,io 000 ..••.9612 .": 9961
058 O Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych 0,00

od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

000
1 308,00
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., 'I~'il;;\ "',':!l,':,

Dział Rozdział § t
'~, azwa , 'O ółerri "i'" •• I~ , ,~~:" !~I'"l' •',' . cyfra ,,' ,'gem" ." , zadania Ogółe!ll7' I m zadan ia ,', "; , 9:6 'N- 10:7 ,.' 11:8'

~ ,l "'~~,~ :~ _, > , ~ 1~ , . " " zadania zlecone
I ~danla zle~~l!e I' 'łpowi~;Zone '!Ii,

, . 1~, -'f'" ,~ , ",,"', ~ •• ;)< _Q_owierzone _"!' m,' ""'," " +' ,,~1 2 3·" '4
' "" J'~'5 <"1:.c.:1!~ " ",",',I, I~· 6 f' 19 "'7.;i" " _", '8;" 9 " '

.. 10 '" \t!''" :,-,,,]] ,"" <', 12 .• " 13,~ ., " '14 .t' "069 O Wpływy z różnych opIat 700000.00 665827,18 95,12
092 O Wplywy z pozostałych odsetek 0,00 59,93
211 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 162700,00 162700,00 0,00 162071.00 162071,00 99,61 99,61państwa na zada ia bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
powiat

71015 Nadzór budowlany I' 496250,00 496000,00 Q,QQ 496219,75 496000,00 0,00
' " 99,99 100,00 Q.QQ

.,..
-"092 O Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 0,00 215.11 86,04

211 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 488000,00 488000.00 488000,00 488000.00 100,00państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rząo:owej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
1powiat

236 O Dochody jednostek samorządu 0,00 4.64
terytorialnego ZWiązane z realizacją zadań
z zakresu adrninustracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

641 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 100.00 100,00państwa na lnwestyqe i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane_przez powiat
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Dział ' ~ozdzial

-i,

I:
4§ ."

cyfra

I 75011
211 UrzedvwoiewódZ:kie 16367600 % 1636760011i' • 0001, 16367600 16367600 .. ' 000 10000 10000 000

;.

0,00

o Dotacje celowe otrzymana z budżetu 163676,00 163676,00 163676,00 163676,00 100,00 100,00
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawa m realizowane przez
.powiat

75020
069 O
087 O

092 O
097 O
246 O

SIarostwa oowlatewe
Wpływy z różnycł- opiat
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnvch dochodów
ISrodki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów
Ipublicznych

131 50000 000 000 19596950 000 000 14903 000 0002500,00 3983,92 159,360,00 19800,00

7000,00 7 171,20 102,45122000,00 157014,38 128,700,00 8000,00

75045

000211
Kwalifikacia wciskowa 2500000 2300000 200000 2299798 2299798

22997,98
000 91 99 9999

99,99

212

° Dotacje celowe oirzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
[powiat

o Dotacje celowe otrzymane z budżetu
pańsiwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej

23000,00 23000,00 22997,98

0,00

99,99

0,00 0,00

I 75212 Pozostałe wydatki obronne I',' 6000,00 F c < Q.QQ ,': Q,QQ " ;. 5994,0010 Q.QQ Q.QQ 99,90 Q.QQ
097 ° Wpływy z różnych dochodów 6000,00 5994,00 99,90

2000,00 0,00 2000,00 0,00
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.<:. ~ -~; "~"~~1:;:F('-'j' ....s r \ '" " ."",Plan ',~, ~,~ , .• _ fik' ~Wykonanie· II'!'? Iii' "' ,.,c" "% realizacji \1, '•• ,
" 4,< > .!$ •

'~ "w!ym: ,,,- , wJYm: 1,111 ~ wtym:J' l>!. l wtym: "
Dział Rozdział § lNazwa ~; I' "',?\

- ','f

I~ !:~ z, .n l;,~,~~ania '10:7
,

11:8 itr
cyfra I" Ogółem

IFdania,z!;~o~!!, zadania Ogółem' ' , . 9:6 "'za~ia'zle~e ,; .: "t/
..•. "jo- ':iJ'~I'~~ , .nowterzone _!. ~ ~ , 1;.'" - 1i",'

" '" ". . '
'~~~:." ~owlerzone •I 2 Lei ~,,'4 "';,' ]l;53~~:" j<i "~" ~!/6 ' J' I'" :"!'~ 7" .~ ,8 '~' 14\ 9' ._-.;. .
• > 10 .{" I "" 11 ~> •

~,~ 12>1'4lI",. ., ·,1,3'&1&- ,.14 ,,:'If~ł~~B.ZPI~e~s~~,czn.·l~W.O 'I~~~.~'..:~~ 368'804,00~'-;;~o.oo 4380793,41 1..~if4368 7, ,00 ,- ':' 10011
I:?~~ 1~~qt'OOOI,' , ,~, :-ot _''ot<

I}~.:.:'"t .; I·!\'{:~ -;;,.-~ " '~. • .",,' 'ilik ~przecl~pozar0\l!a i't '.,lIi ~ .I~\,'®o •~" I,~ ',,'~ _!Jl;; p:, ','" I'lI!~, " ',J.~, :_::. .:':!j'r ,~'., ,~" .', :.:! . Iw
~ ,,~J 75405 Komenmowiato.we Policji '" . 000 ......' 000 I" " 000 I; 584398 000 , 000 000 000 000291 ° Wpływy ze zwrotów dotacji oraz platnosci, 0,00 5843,98w tym wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w
art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości

I
75411 Komend'l120wiato:we Państwowej Stra~ 4376070,00 4368804,00 it Q..QQ 4374949,43 4368789,26 e Q..QQ 99,97 100,00 Q..QQPoiarnęj :.:. ,

"

092 ° ~ z pozostałych odsetek 1100,00 999,93 90,90 0,00 0,00097 ° W.JJł'jwyz_pozosta,lych dochodów 69,00 69,00 100,00 0,00 0,00211 ° Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4368804,00 4368804,00 4368789,26 4368789,26 100,00 100,00państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, realizowane przez
[ll_owiat

236 ° Dochody jednostek samorządu 97,00 100,90 104,02terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

244 O Dotacje otrzyman-c z państwowych 6000,00 4990,34 83,17funduszy celowycn na realizację zadań
bieżących jednoslek sektora finansów
publicznych

:,!:il755 '" ",~. ,,'fi: ' "'t ~'~""",\~fiifi...,J;\~Wymiar'sprawił}dliwoścji' .;. ~;_'; , .. 247200,00 :::~247200,00 r'."'!i,,,~, ,,0;00 " 244 394,77 ;'~244394,77 :';"'0,00 l!' . '~-98:87 ,,:;,,':!l)Ii~98,87 '\1 '0,00I 75515 NieoclQłatna_j)_omoc..Qrawna . 24720000 '24720000 •.c', 000 244'39477 24439477 " ,,' ": 000 9887 9887 000211 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 247200,00 247200,00 244394,77 244394,77 98,87 98,87państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawam realizowane przez
powiat
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059 O 15000,00 40442,50 269,62065 O W 200000,00 318064,00 159,03069 O W 10000,00 10915,40 109,15091 O 0,00 5706,85

092 O
3363,7075622

13120479,84 Q,QQ Q,QQ 102,10 Q,QQ Q,QQ
001 O

12661 694,00 101,70
002 O

458785,84 114,70

100,00
Q,QQ 100,00 Q,QQ Q,QQ

100,00

Q,QQ

100,00
.. 000 10791 000 000
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- "'c, ,
,~;~: ';1 ~~, ~. )U r» ", ,.. ", Plan' ".~ i<:) '.~, t ., 'Wykonanie "'lilii" .,,~.!l!, ,2'i~ x.: % realizacjP' 1:\':.;;'~1iii i'

•• ·f
Rozdział 4 :..,,; .~ w tym: , +w tym: : ,'l,~ . rr." ., -w tvm: ~~wlYm: ~i , ... s;

Dział S
cyfre' Nazwa

..
s

'~~,:_l Ogółem' d."" ł 'zadania ';'9i ~ Ogółem a
,if} , .)' ~ zadania • 9:6 10:7 ~ 11:8

!.il .
t 1;: ' "'!l. ·za anta z econe "f zadania zlecone

'~Dowierzon'e ,'~ .~~;.,
~' I',

Dowierzone '" t " " ,,' I~ "'1", ?,$j ~"l 2 3 ,I': 4 c?~ 'Iii' 5 ", "" ' .. ;,li', M •• 'I. 6,' ~ 7 ' ,; 8 I: ',~. 9"'~ I,:;; ""10· i~'(; y ~Jl ,-"~ ~ t"12i~ ." 13 >""" 14 ',,",'801: w:.,,; .;!fi.,.,r.,t '~'0",.;#'I, ',.• ' ;~,r ''I'k Oświata i wychowanie_~ ,>Jij;'~" "ł-. ,~I
'"'" 294258,22 i",,; ifi114387;56~j)?:~~,. 'fil, 0,00 - 497039,06 I;'~\,~14 387,56 ~ ~'lfii,\l'~fO,OO'i, 168,91 '~100,00 iff"~" 0,00! 80102 Szkołv nodstawowe soeclalne 475022 475022 "ck. ' 000 4 750 22 4750,22 .,,'. i, 000 10000 10000 000211 o Dotacje celowe otrzymane z budżelu 4750,22 4750,22 4750,22 4750,22 100,00 100,00państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
[powiat

80111 Gimnazja soecjalne 963734 963734 000 963734 963734 000 10000 10000 000211 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9637,34 9637,34 9637,34 9637,34 100,00 100,00państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
loowtat

I 80120 Licea oaólnokształcace 10586090 0'00 000 9599080 ..
000 000 9068 000 000069 O WptvwY z różnych' opiat 1400,00 814,00 58,14075 O Wplywy z najmu i dzierżawy składników 79143,00 75177,00 94,99majątkowych Ska/bu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczar.ych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charaklerze

083 O WpłyNy z usług 3978,00 2580,99 64,88090 O WpłyNy z odsetek od dotacji oraz 881,30 881,30 100,00płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości

092 O WpłyNy z pozostałych odsetek 5000,00 1 366,37 27,33097 O WpłyNy z różnych dochodów 1600,00 1312,54 82,03291 O Wplywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 13858,60 13858,60 100,00w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
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Nazwa I"". ,I' ,* ·w_.!ym: .- w tvm: .T c" {~~ w tvm:" .". w tvm; ".' I,; ,~, ~ '\, ~'.Dział Rozdział §

", cyfra \
1 " l. I

Ogółem " " zadania' , Ogółem, ,", ~~I, I~ zad~!a 'I'" . 9,:6 '.!1~~~ 1):8~s~~ i
j, 1 ' f " ._",' 1-"; ,)1 . , " zadania złecone

oowierzonee 'If'i'. -'"
zadar:,i~zlecone l' 'Dowierzone ~ .• ;:3';;' ..

.d,

- ~.'I . .: 2 " 3 4 .. ,". } 5'" .~ C"'f-.'! ,,·'.:'tS:6!l": ',m . 711' ". '~.' ','~ :,,,',,·81 1<\fj 9 " .,. lO !. _{t' ;';;' •.. ~' 1 l;tr1i,-'i( " ~~ >"12 Iii' . '.1'3 ,';' "~; 14 ",80130 Szkoły zawodową.'i',.; :1i."" " i J:', <' 143250,76 I'", ,!",.y , ,.Q.QQ j" .,: !'. "Q.QQ .;" 125'530,55 g•. "T ••Q;QQ ',\" Wi Q.QQ 87,63 0,00 .,. Q.QQ
~

069 O Wpływy z różnych opłat 2322,00 2247,00 96,77075 O Wplywy z najmu i dzierżawy składników 60741,00 53649,45 88,32majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

083 O Wplywy z uslug 16000,00 15392,25 96,20084 O W_p.ływyze sprzedaży wyrobów 24000,00 20800,00 86,67087 O Wpływy ze sprzedaży skladników 34,00 34,40 101,18maiątk~ch
090 O Wpływy z odsetek od dotacji oraz 152,00 152,00 100,00płatności: wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem luh wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pooranych nienależnie lub
w nadmiernej, wysokości

092 O Wpływy z pozostałych odsetek 8700,00 3069,44 35,28
097 O Wplywy z różnych dochodów 12967,00 12017,73 92,68097 8 Wpływy z różnych dochodów 15200,00 15194,61 99,96097 9 Wpływy z różnych dochodów 1200,00 1 038,91 86,58291 O Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 1 934,76 1 934,76 100,00w tym wykorzystanvch niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeńiem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pooranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości

I
80140 Centra kształcenia ustawicznego i 19850,00 <: Q.QQ Q.QQ 15850,00 Q.QQ Q,QQ 79,85 Q,QQ Q.QQI2rakt~cznego oraz ,ośrodki dokształcania. ' ....... •... ',,' c, :,zawodoweqo 'l' I.' , 1 ci,

.: " , /069 O W_p_tywyz różf1J'choJJłat 3850,00 3850,00 100,00083 O W~zusłuq 16000,00 12000,00 75,00
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Dział Rozdział §

cyfra ~azwa '; O ół ' ,

2ruzadania Ogółem' ,c >l!,~ł~I,~?;~l~zadahia"i'{i
< :,'

, '10:7 ,li. l>li ',)l:S""" ' 'j~ c' •• ,t, '+~"g .em , ~dania tlecone' I· 9:6. zadan~~eco~~ I!!J, 17"" ,I' :.:'" }>_ 2" .i: -k t,i A'''~ ,," owierzone ,"
, -""" _!>\:'1i '.".powi~hone ' ~,;'~, ,_"'_

l y' I" 2 ""3 4 ~:>.1- ,,,c fA' ::}"_5,: , 11' !'L}'~_.jI' , ,',"6' " T' , ~+ 8".':. "f', '~~9 ';J ~'I;"'EI0_iil' ~I " l'I~i" l L, ~ ,li 12 .z, ,J, 1l~ , ~14 l'80195 Pozostała działalność
."

., 1090900 000 -'" ,", "'O 00 L'i. 24528015 ' 'O 00 .r. ,;'1:;0,' 000 224842 '" 000 ' 000075 O Wpływy z najmu i dzierżawy skladników 10878,00 10505,01 96.57majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

092 O Wpjy.tvy zpozostałych odsetek 31,00 2372,85 7654,35270 1 Srodki na dofinansowanie własnych zadań 0,00 232402,29
bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

~r:;851!~; ;r~"'~ '~,,!f;'''~iŁ Ochróna zdrowiej .iZ.' , r,il:7# , .! <z 754 715,00 _'t 2754715,00 ~ 0,00' 2590084,86 2590084,86 I" ," '" ' ;~;,0,001fi' 94,02 94,02 0,0085156 Składki na ubezl2ie%enie zdrowotne oraz 275471500 275471500 ,? Q.QQ 2590084,86 2590084,86 Q.QQ 94,02 94,02 Q.QQświadczenia dla oseo nie obi~t~ch
obowiązkiem ubezdieczenia zdrowotnego

.: ';, l:.
1

211 O Dotacje celowe otrzymana z budżetu 2754715.00 2754715.00 2590084,86 2590084,86 94,02 94,02państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
powiat

I~ 852 ;~":r:, ,,' ", ~'.;oJ . :r',,," Pomoc społeczna:'~ tl\j.~ 7i
, ";j 1'15 701 614,00 383800,00

~~' OiOO I"5 633 631,31 i~ 361955,92 I'~!.~L"i"z:t0,00 'l( ..• -~98,81 "'.'" ~,31 I~'::&:"·0,00I 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 12400000 000 000 14765824 0001" "~c, 000 11908 000 000083 O W~zuSłL!l! 124000.00 147658,24 119,0885202 Dom..Y..Q.omoQi,§Q_ołecznęj .'.:.
>. 495009800 000 1-, ' .i' ;et 000 '489522009 '000 " 000 9889 000 000058 O Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 13220.00 13219,60 100,00pieniężnych od osób prawnych i innych

jednostek orqanizacyjnych

075 O Wpływy z najmu i dzierżawy składników 152000,00 151 024,78 99,36majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu tery1orialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

083 O WjJływy z uslug 3634 500,00 3587047,35 98,69087 O Wpływy ze sprzedaży składników 1 000,00 168,00 16,80majątkowych
092 O Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 125,90 75,06096 O Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 7500,00 4400,00 58,67darowizn w postaci pieniężnej

097 O W.2!:f!:!J_ z różnych dochodów 8500,00 7312,46 86,03213 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 131878,00 1 130922,00 99,92państwa na realizację bieżących zadań
wlasnych powiatu
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Dział Rozdział S 4

~ cyfra
"

I 2 , 3 4
85204

083 O
213 O

216 O

Rodziny zastępcze 'ci i'626 454 00 " 38380000 " . 0E_" 000 '589441 14 ,,' 361 955921' , O 00 y 9409 94 '31 " 000
W_pJy.tiyz usluq 140000,00 146120,29 104,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 12654,00 12654,00 100,00
państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone powiatom,
związane z realizacją dodatku
wychowawczego oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc

I pa ństwa w~chowaniu dzieci

90000,00 68710,93

94,31 94.31

°

I 85218 Powiatowe centra ciomocv rodzinie 1 06200 ° Ob 000 1 311 84 000 000 12353 000 000092 ° Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 1 149,84 127,76097 O Wpływy z różnych dochodów 162,00 162,00 100,00
!ri1 853 . oii :"~/~" " '~~r: " ~d',Pozostałe zadan!a.w zakresie polityki 8792.33,29 • '" 167828,00 I~' "':' l'!! 0,00 749,477,90 , .,167 828;~f: "11", ~!. 000 ~85,:4." 100,00 :~::: "0,00
~:,,'i ' " r: ',r\1,j; ", ,

~ :,~~~~" jIi ,
" ' ".' . ,,~ Ii!' społecznei..:::_ ~ ~ ,. ,,. _. 1':' •• oj ••• • ;;lć •• '

" . "'.0'l 85321 Zesgoti do sgraw orzekania o 167828,00 167828,00 l>} '," {', Q.QQ ',167828,00 167828,00 . ~ '" Q.QQ 100,00 100,00 Q.QQniegełnosgrawnoścj , ;, "', ,', ,
I",

, . "" - - ~211 ° Dotacje celowe otrzymane z budżelu 167828,00 167828,00 167828,00 167828,00 100,00 100,00państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
Ipowiat

I 85324 Państwolt{Y Fundusz Rehabititacji Osób i, 61626,00 " 'i Q.QQ ,'i, Q.QQ 59376,00 .: ,'t" Q.QQ " Q.QQ 96,35 0,00 Q.QQNięQ_ełno~rawr1Vcti . ~,
" .i. ,Je

097 O Wpływy z różnych dochodów 61626,00 59376,00 96,35l 85333 Powiatowe urzeovsracv- e- 54300000 I" 000 "',j' 000 52227390 000
'" "

000 9618 I, 000 000092 O Wpływy z pozostałych odsetek 2000,00 815,68 40,78097 O Wpływy z różnych dochodów 30000,00 10458,22 34,86269 O Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez 511 000,00 511 000,00 100,00powiat z przeznaczeniem na finasowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy

l 85395 Pozostała działalność h I, 10677929 .r 000 h'. ...,; i(j' 000 " 000 000 ' 'O 00 000 000 000

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

383800,00 383800,00
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Dział Rozdział §.
'4
cyfra

I 2 3 ..~ 4
205 7

4-
Nazwa

."k~~.!'..

o~ A,

11:8~:";~~
'(;i ,

, 14.~,..'

205

95 539,36 0,00 0,00

0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udzialem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa wart .. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednstki
samorządu terytorianinego

9 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z uozialem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa wart .. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednstki
samorządu terytorianinego

11 239,93

0,00 '. ,'. O,OOł~·"883 302,541;'" ~;~
"~i Q.QQ 130888,12 '

092 O Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00
083 O Wpływy z USług 119050,00

096 O Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 18 000,00
darowizn w postaci pieniężnej

.500,00 0 0,00 ". Q.QQ {i, ,:1' 478,00· , : Q.QQ "'"i' Q.QQ 95,60 Q.QQ Q.QQii> • i.' ," !'?' '. .\ .'Ii
500,00 320,00 64,00

0,00 158,00
80950700 '000 000 751 93642 _:!:. .: ' 000 <O 00 9289 000
41 000,00 37745,00 92,06
132673,00 127868,76 96.38

Poradnie psycholo9iczno~pedagogiczne, w
!ym_Q_oradnie~egalisjy_czne ·i E

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 139550,00 • 1:

85406

092 1
097 1

I 85410
069
075

o IWpływy z...2.0zost~~h odsetek
o IWpływy z różnych dochodów

Internatv i bursy szkolne

083
092
097

o Wp_łyN'yz różnych c!Qłat
o Wpływy i: najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

o Wpływy z usłL!.9.
o Wpływy z pozost~(ch odsetek
o Wpływy z różnych dochodów

581 000,00
900,00

53934,00
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112182,71
705,41

18000,00

533637,48
207,61

52477,57

.!'_93,02[! ~i"" 0,00

94.23
28,22
100,00

91.85
23,07
97,30



90019 Wpływy i wydatki związane z 140000,001,' 0,00 ;: Q..Q.Q 144091,92 ;" Q..Q.Q • Q.QQ 102,92 0,00 QJlQ
gromadzeniem środ,k6w z opłat i kar za I"'
korzystanie ze środowiska c

I 069 o IWpływy z różnych opłat 140000,00 144091,92 102,92I 90095 Pozostała działalność 20300001' , " 000 000 2030000 000 000 10000 000 000096 o Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 5 300,00
darowizn w postaci pieniężnej

5300,00 100,00

o Srodki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

246 15000,00 15000,00 100.00

I 92195 Pozostała działalno$ć 3 800 00 000 " 000 3 800 00 O 00 O 00 10000 000 000096 o Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej

3800,00 3800,00 100,00

b '2000,00 ,~~ ~'ł> 0,00 ',",,' " 0,00 ''*', ,t ""2 000,00 ~i.l'~ •. .; 0,00 ",. 'Ii: 0,00 1.00,001,,' ',O,OOI~'ł'!I;~ 0,00I 92605 Zadania w zakresielkulturv fizvcznei ' , 200000 .,' 000 000 200000 000 4 000 100 00 O 00 O 00271 o Dotacja celowa otrzymana z ty1ułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu tery1orialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących

2000,00 2000,00 100,00

li " RAZEM, : , ,'~J~., ,~':," '.!fi"'. ~ 79 756 612,51 8883 7j8,56"~ ,'2000:00 76.446860,62 ., .8:693 055,05" '"",,~"0,00 ".0 ,
.' ~,95,85 97,85 r,,' ~ 0,00

:
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