
Plan dochodów na 2020 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr .. .I. .... /2019 z dnia .... , grudnia 2019 roku w sprawie uchwały
budżetowej Powiatu Kolskiego na 2020 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
020 Leśnictwo 160000,00

02001 Gospodarka leśna 160000,00
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 160000,00
zaliczanych do sektora finansów publicznych

600 Transport I łączność 414000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 414000,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2000,00

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 398000,00

t- -
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

'00 Gospodarka mieszkaniowa 465318,57

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 465318,57

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 37953,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 701,57
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 9100,00
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 98314,00
realizowane przez powiat

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 319250,00
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

710 Działalność usługowa 1270810,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 759460,00

0690 Wpływy z różnych opłat 600000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00

ł'~ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

I 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 159400,00
realizowane przez powiat

71015 Nadzór budowlany 511350,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 511 000,00
realizowane przez powiat

750 Administracja publiczna 379256,00

75011 Urzędy wojewódzkie 182316,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 182316,00

realizowane przez powiat

75020 Starostwa powiatowe 163000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 3000,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 150000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 33940,00
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 19040,00

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

2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 14900,00
administracji rządowej

752 Obrona narodowa 8000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 8000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 8000,00

realizowane przez powiat

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5286096,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5286096,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5284 000,00

realizowane przez powiat

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
96,00z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

755 Wymiar sprawiedliwości 198000,00

~ 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 198000,00

realizowane przez powiat
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 21 059479,00
związane z ich poborem

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 3467000,00terytorialnego na podstawie ustaw

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2040000,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 1 127700,00
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4000,00

0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, a 000,00
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

0620
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 25000,00
opłaty za częstotliwości

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 300,00
upomnień

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 260000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2000,00

"" 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17592479,00
I

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17092479,00

0020 Wpłyvl'f z podatku dochodowego od osób prawnych 500000,00

758 Różne rozliczenia 58 223 523,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 48034 817,00
terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 48034 817,00

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7948343,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7948343,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 90000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90000,00

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2150363,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2150363,00

801 Oświata iwychowanIe srt 289,25

80115 Technika 163275,00

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 1 860,00
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

BeSTia Strona 2 z 4



0690 Wpływy z różnych opłat 619,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 30720,00

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług 65500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4700,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 59876,00

80120 Licea ogólnokształcące 41 218,00

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
800,00dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 1000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 33840,00

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 1478,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2700,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1400,00

f~
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 14000,00

0830 Wpływy z usług 14000,00

f 80195 Pozostała działalność 158796.25

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust, 3 51192,11pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 2287,85
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

2057 europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 100089,17
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

2059 europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 IiI. a i b 5227,12
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia 821982,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 821982,00objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

~~
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 821982,00

I realizowane przez powiat

852 Pomoc społeczna 5389685,00

85202 Domy pomocy społecznej 5388385,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 45000,00

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 4450000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2000,00

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 889385,00
zadań własnych powiatu

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1300,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1200,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 475500,00

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych 60000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 60000,00
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85333 Powiatowe urzędy pracy 415500.00

0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym
2000,00opłaty za częstotliwości

0690 Wpływy z różnych opłat 3000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

2690 Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z
409000,00odrębnych ustaw

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 840216,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 138700,00

0830 Wpływy z usług 135200,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2000,00

85406 Poradnie psvcholoqłczno-pedaqoqtczne, w tym poradnie specjalistyczne 350.00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 350,00

t""''\
85410 Internaty i bursy szkolne 701 166,00

I 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 7666,00
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 692000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00

855 Rodzina 973 n8,OO

85508 Rodziny zastępcze 773778.00

0830 Wpływy z usług 2.60000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 40,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją

2160 dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku 373738,00
w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

~
2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 140000,00

terytorialnego
I 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 200000,00

0830 Wpływy z usług 200000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 45000,00
korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 45000,00

Razem: 96 387 932,82

Ro
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