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Plan dochodów na 2017 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały
budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

020 L ś . tw l , ""iI':, ~. .Ił ','"",J"'d', " c " ,>C
, II" _" e, mc o , :,:_,.. ,v~.",('~': r•. >" lw.l'".r, ~':;';~i\<fi • " \>,_,. '" .• r, 160000,00

. ,l . . .' . ~ 1'~.1 r. ,~: M ~;"-:'ł 'Ufi~ " 'r 1;~'" .;:,.~ l 4,:j.' ..,." ,

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

Własne 160000,00

600 . , , "1)',;1 '. T' ił ść f;i'~<~~;: ,1:1- ,cj ,,' .' "'"" ;'fiłll~'łI.r;';,:-,\1 "', ,,'(~,1)!;:~'" .
"', .~.: 4' ransport ączno '!\':Ll'; "\ .• ")'il~l. c''P~' l~"' .),•.ą(,t'?,~I~t.,<I' ,"', ;';.!"<flf . ;"li ,2737.120,75

60014 ". _ Drogi publiczne powiatowe ''f •,:." ". "',;; . 2 737120,75
'. ~',_ł':'

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 500.00

Własne 6 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00

Własne 4000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00.
Własne 600,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
6258 europejskich oraz środków, o których mowa wart 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 595 349 00

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, '
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Własne 595 349,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2 130 671,75

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Własne 2130671,75

700 " "l;' "G 1', d k 'I I k ".' '" ~":".'~' :,,[o;;;~'n7}:.y·',/,',"""I~\ "~o' "~o ,~", -.« :·t~, ;1>9'673400
, II[ CO '.', .il!: ospo ar a m eaz anIowa , .1";;;... ., ","';' ..,.'j,"" ""~~"~ ,:~,:' .,>I.,t,;'; .. ,. ~~ " ,~'" . '-' ",.!lI, '~'~" "

, 70005 li<' " Go~podarka gruntami i nieruchomoś6fami'~ '. ';;}",\,; ''c. ~:r~ '~t~,;:~l~~'~f,". ,".l;"~ ,i ',':3~6734,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 37953,00

Własne 37 953,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 018,00

Własne 1 018,00

• Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 000,00

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Własne 6 000.00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 77 513,00

realizowane przez powiat

Zlecone 77 513,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 27425000
z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami '

Własne 274250,00

:' 710,. , ; , ~: :J;!;'. ~'~ , I Działalność usługowa' i. -' .f':~{):'~~i4~-J,.;\riP.~~'~';\>t<" ;'~'.j~" i·~~,~łi., ~ r;' ,~, . l'1 363650;00

71012 Zadania,zzakr~~ugeodezjiikartografii :~~, ';'" _ ;~,' fl;,lj '" . ci'865400,00

0690 Wpływy z różnych opłat 700 000,00

Własne 700000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 165400,00

realizowane przez powiat

Zlecone 165400,00
0.':.', lli • ~- ~ ł.l. .l . '.: ,] 'I

71015 Nadzór budowlany /,) "r- '.- :, " '" ,; '" 't';' ",-,,,,,.'~,Ii' 498250,00
• 'c. Et. ł ~~ u.t-(""I· .~ - .: ,.,' c" ~ "" ol; ••
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0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250,00

Własne 250,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 492000,00

realizowane przez powiat

Zlecone 492000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 6000,00
ustawami realizowane przez powiat

Zlecone 6 000,00

;;,,75,0 t~' i~.. " 'J'iJ' ,,",' r. ' ,;',.1, Administfacja publiczna -~"'.,:f;;'it,J.':"lt:"li~ _ ' l, " , ' q\Ji~/,,(~)-"31881200
;'.:,!·::~,f~<łiO ", r -'. ,''Fr"J}''~'I''r~::;'' ~ ~łt':tOł·r.;t.'*'· '} ł~

75011 ., '.7 ' Urzędy wojewódzkie " •• ,'j ,:'" ,,165312,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 165 312,00

realizowane przez powiat

Zlecone 165312,00

75020 ,)./ St~rostwa powiatowe ' ' 'v, " l- ,.\ ", 129500,00
• ',' • _ ~ • l' "'! ••• 'n'

0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00

Własne 2 500,00

'" 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00

Własne 7 OOO,OOi

0970 Wpływy z różnych dochodów 120000,00

Własne 120000,00

I)," q5Ó45,~~~ł' ł ':'ł~''~:' Kwalifikacjawojsk'owa' , I" ~'. -.. ,i" .". .' } ~", ="; ,! ,'2~l096:00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 23000,00

realizowane przez powiat '

Zlecone 23 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 1 000,00

administracji rządowej

Poroz. z JST 1 000,00
., •••• I ..' l-l···.",· .:'f ,~ , , '.. - ,.;. J' n'",:: c:-~l'~" 'li " \: {'l-:,r.~.~.~ .... ł>: w 'l

", ...7~' I " " '.!. ,' •• '~t', Bezpieczeństwo pubh~~ne I ocl:lrona'prze~lwp~tarowa •.'ij.,.,~!Ci;,_, '" ,d~.~~".I\:t\;:";I~ 4 422,',89~!00
, >75411' '"'~ I,;\'!~,,~ Komendypowiatowe' pańś'twowej Straży Pożarnejje ,~':;;' ',; ,.~ ," ' ,~: ~~~T'~'·~.4422 894';00

0920 Wp),ywy z pozostałych odsetek 800,00

~ Własne 800,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4422000,00

realizowane przez powiat

Zlecone 4 422 000,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 94 00
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ' ,

Własne 94,001

'~755 '"., f' '~ .~%;j,;,.,Wymiar sprawiedliwości ' l'}~ l" J: 'f~h;';':~J,"TW~.!!~'! ,," '{L' ":.! ',*<';j I '~1'250416,00
:~., '" ,:' "_ ,', I,;.:, .• o;;r; ~; 2j; "r- 'to ~,' ",~~"'~' ~ ,.1",':, ••"," ••;., ,~~..>~«r,_,_.•. ł • , _~_~ ,'#!, ' .•...• '" '_ł.'" , "

to 75515 ,,', , ,:~",,~ Nieodpłatna pomoc prawna - . " '-;250416,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 250416,00

realizowane przez powiat

Zlecone 250416,00

, "'~ , ;~ 'łj-.jr, ' , ,', '< Dochody ~d osób prawnych, od osób fizycznych I od Innych ' -, ';-~J.W~'::.•\"!, '1r4' OJI" :'~\,

" '756 " ~.~,,,,!"',:' "~~r \' jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki .," re, ,~ •.·,~;,{tl".H172 21,7,00
'l. ' 7 '"~t' "':': " 'związane z Ich poborem ' ' . \'I "" ' ~ " -

618 'ł~ -;:: Wpływy z innych opłat stanowlących dochody jednostek samorządu.! . '! 2856000,00
75 terytonalnego na podstawie ustaw , . '

0420 Wp),ywy z opłaty komunikacyjnej 1 800 000,00

Własne 1 800000,00
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0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 770 000,00

Własne 770000,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 20 000,00

Własne 20000,00

0650 Wpływy z opłat za vvydanie prawa jazdy 250000,00

Własne 250 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10000,00

Własne 10 000,00

75622 " " Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochćd budżetu państwa i '" ',I' 14 322 217,00
" ,. .. ,

0010 Wpływy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 13922217,00

,Własne 13922217,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od os6b prawnych 400 000,00

Własne 400 000,00

758 .' < r",:}-,;:""~,,' , ,,\;,:L, " R~tne r~zllc~enia ,F, "" ,':. I" .' '''''}l:", , ,"' ~,~ ~Ę'l; """,,;ł~.ą53,5~3,O,O
'i5801 '; •...,~,," Część,oświatowa subwencji og61nej dla jednostek sarnorządu Ci , .,'" "fi l{\ :,,' 28344'917 00,

o;, tery tonalnego .., 'fi;' ••. ' :'" " .' I

\. 2920 Subwencje og61ne z budżetu państwa 28344917,00

Własne 28344917,00

. :, 75803 'J ' .' 5,." Część YO'r6wnawc~asubwencji ogćjnej dlil powiató",! ,<,; ~;;' ,,' ;f".,?J' , .~~~r.'t~~6 835 '896,00

2920 Subwencje og61ne z budżetu państwa 6 835 896,001

Własne 6835 896,00!

,7581.4 , 0'_' Różne rozliczenia finansowe ~ "y,. :; 't"" h d ». "";,':";~ ,:,<,--" •..40000,00
.* 'r~ (1'#" " ~ ,', ,;.,< 'f;J'i; ""'i:;;;,;:,- 1.::\;('; "

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 000,00

Własne 40000,00

')5832 ",. ' .s.; •> " Część równoważąca subwencji ogólńej dla powiatów o ".._: ", •.. ~ , ~,;(~...;(W;:;'1 631 779.,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 631 770,00

Własne 1 631 770,00

"''ł801lf ,: f';' ;":J:',' ,j1 : • ", > Oświata Iwychowanie' ;lII i\;~ i' " '~'\. , " ;I<'ii"'~,~'.~~%'~;ii':_'r,~:;,,~'.o"~· ~~!\\."i~~ii._ ':'170::168;57
, (:_~ c" . .• 11,.).. ..~~n)·~'.. .,_...A.; • -.t, ---,_~:'~_:'7!

80120 ," - ~:~ Licea ogólnokształcące "; _.' ·:1~~2:~!."._-,'~~,~- ,i;,.~-<\' 'f', ~3 378,00

~ 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,00

Własne 1 300,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składnik6w majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 33 500,00

sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze

Własne 33 500,00

0830 Wpływy z usług 3 978,00

Własne 3 978,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 300,00

Własne 3300,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00

Własne 1 300,00

80130 ~ ,; . Szkoły zawodowe" . ',;,' ' ''':1.' " . ~ t ,. ,~ - .48 840,00
. "",. ._'

0690 Wpływy z r6żnych opłat 2 000,00

Własne 2000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składnik6w majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 36440,00

sektora finans6wpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
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Własne 36 440,00

0830 Wpł'f'NY z usług 1 000,00

Własne 1 000,00

0920 Wpł'f'NY z pozostałych odsetek 4800,00

Własne 4 800,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 600,00

Własne 4 600,00

80140 Centra kszt~łcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki' 1985000
dokształcania zawodowego ' ., " o. '. ..,. '

0690 Wpływy z różnych opłat 3 850,00

Własne 3 850,00

0830 Wpł'f'NY z usług 16000,00
1

Własne 16000,001

80195 ' ~,y Pozostała działalność .. ,:' _·.58 100.57
[Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów

2701 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów). 58100,57
samorządów województw, pozyskane z innych żródeł

•• Własne 58100,57
F J' '. ' ""·t':""',,·,, , ", " ' ,'I' ,.•. ',! , ••••• "" .,':, ,"""",851 _.. ' .~l", ;"~~"';" ~ Ochrona zdrowia ». , ~\. 'c. ." .. j"'~ .,.J< j ,,,:, • 'ifI!" ,~,.-'<i'?d2)łę1411,OO

85156 ;' ~,;: ~- Sk!adki na .ub~zpi~czenie zd~owotn~ oraz świadczenia dla osób nie ',~. ~ :,: ,L ,'~,' 2494411 00
", objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ' , ~ '., ._"- ':,',. . y ,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2494 411,00

realizowane przez powiat

Zlecone 2494 411.00
, ",,.~<"; " . " ~.~1.r.,Ii '" ., -, '''i'' ,-" L"-'-',' "~n: ,.,{'':r' . 'y .. ',i, ,·,,-w, .•..',· ,'lo' ,"'~ • , ,.~
852, "'l' : a ' :f':"t''''ji Pomoc społeczna '''''°'''1,:,'1\' !Io.f' l-': ,!~ I.> 'li::' ',,'" l·i~~.J>·~}.~" ~4,972763,OO., , ~łi:t.,,_~ '. L" '..:ilfi:,,'. _. ,~ .' _.t '" "'Jł _ ,kC. '" '

, 8,520~' "I,t:;':.:~';·i( ,DOruypOr,nocysp~eczn.ej ';'~4' ,~. ):~' 7.' ,~ ';, ,'1',;1 't, '~~~'~:I','4~9I'1'663,00
Wpł'f'NY z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 152 000,00
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Własne 152 000,00

0830 Wpł'f'NY z usług 3 675 000,00

Własne 3675000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00

ł""~ Własne 1 500,00

0970 Wpł'f'NY z różnych dochodów 1 500,00

Własne 1 500,00

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 114166300
zadań własnych powiatu '

Własne 1141 663,00

852'1'8" <:J.;;-' '";," Powiatowe centrapomocy rodzinie ~J~~::'~";,~~.;'~i'P": !:t~{::-r... V.g r;'..,." !1~00.00

0920 Wpł'f'NY z pozostałych odsetek 1 100,00

Własne 1 100,00

"~'853 ' ~,~ ,'I. ]!:' ,.' ,~ ~!~;'Jr' Pozostał!~adania w zakresie polityk'jspOłec'znej ': ,","k "'i~n::,~~r..t i~' .: ". :':". ~ 6!1 :703~16

85324 "I " 'Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych ",.'~:',J' ,,' Ci: ,;-:,~' .• ,!ii; ,5'0 OpO.OO

0970 Wpł'f'NY z różnych dochodów 50 000,00

Własne 50 000,00

85333 _" ,1 .; Po\,"iatowe urzędy pracy, :: ",:'·,r;r,'.tr'a ~ "l '..~' '_,~i1l 468,840,00

0920 Wpł'f'NY z pozostałych odsetek 800,00

Własne 800,00
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0970 Wpływy z różnych dochodów 1O000,00

Własne 10 000,00

[Srodki Z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na
2690 finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 458 040,00

społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

Własne 455 040,00

85395 ' Pozostała działalność , - "',; 1 132 863,16

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

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 1 013614,41
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Własne 1013614,41

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2059 europejskich oraz środków, o których mowa wart, 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 119 2

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 48,75
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Własne 119248,75

, , ·''Il''I~''tc;'l',f';1UJ~I,f: d, -~.' "I ,;, '" ,<, ',' '. -,"~' :',~-iI':,~+ "\' ,l"''\o'''',,\l''':;lll'''''''''' . ,.r.\411;'1+<,:!H'",'ł~~it''!il~ CI' t'i~', '
f "",8_~",";I~ "'11'\',,,. ; :-~:l~, l,tIe ':t;' . .-." Edukacyjna opieka wychowawcz~ i,~',i'," -·(!~j~1f!.'.łt;;~~·u'-ti~~r!:·~.,~ ~'!~\i"~~!'(''''t~82t9.~5;oo

;85403, ,,J' fi i,' Specjalne ośrodki szkotno-wychowawcze '.•-;-,~t':~""". c ',~ s: '~' h - Y,'_t""" .~"";,.,~: c :" 9Ęl7~O,09

0830 Wpływy z usług 95 200,00

'\ Własne 95 200,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00

Własne 1 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2000,00

Własne 2000,00

,ij ':S5406, ~k I',; :~~t;J:.::~.;~~;tp.Rra'dnie;psYChOlo~iczrio.-pedagOgiCZt1,e, w tyar'pora~ńi~ ~p~pj.~l!~ty€zn-e:~i~~ Ir~~\~;~,~łi!~.ik~,~~' :;t5~O.q?
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

Własne 500,00

I%S'r~~,~1Wi~.:If:~·-• ;'!;&i5i~f~1r}!~~2~hty~!l~rsy ~zkoln~~ ~-1." ,,~~lV~'~.*",J~~~;~0'1\'t~,'ili~~~~~,:7~.,~~{,~~".~ą?~i8,9.~,9P
0690 Wpływy z różnych opłat 27 720,00

Własne 27 720,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 95497,00

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Własne 95497,00•
0830 Wpływy z usług 548 240,00

Własne 548240,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

Własne 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 50 908,00

Własne 50908,00

~\~8,55t,:"V'1I1 '\<li;~':;~ 1~.:,.JIi.~,'j,.\\~~'·'Ro,dźlna''':N''.t.: >~,'!l<t,i ,~.rl'i!+~;:,'l'~'·"-?t.t.",~ł1Ii';~~~,,•.k·~,~~"~~~~,,'",~fTh.::';,'k-~I<l'i,v-l~'~~~~r-~86):560,do
"~ ~{'~:'!'I ,}~" ',"~~, ~4ł:Ilł',~,~"~'1t~Jł4,'~~~, ' .: ff' " __"'.~~~~_~~i__~~~~ ;-., ~ ~ F~ I.!!:_ .,~~t~,;>."", -:~ :~~,),~",,~.r;r7'<~''''

'ji!. -Ż, "~', W",1' ,~. :'1.'" Ił" '. c- • ,.,fo ,F ':~'.!'i ::~"". ,':!'~,:;~'''', "~LJ';' '~i:i-;,~: "ifi-',!,jyJ[ ',;;I;. ~",'?(&t2\',71 i: :o::o::n"nn
".,;B5:~08.;;~~' - 'J,' %,;,~j . Rodzlny zastępcze ~.~~.. 1I''';;l'til'l'''' ~,[;ii'i""~'J.W•• J(f;I~1'l~;!,,~,,"~)"'~:'

0830 Wpływy z usług 200 000,00

Własne 200000,00

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

2160 powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku 450560,00
do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Zlecone 450 560,00
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Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 65 000,00

terytorialnego

Własne 65000,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, 148000,00

0830 Wpływy z usług 148000,00

Własne 148 000,00

900 '",; ,, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ',' " " '.!.:. :~i~'f.:~~140 000,00

90019 Wpływy i ':'-'Ydatki zwią~ane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ~ ,:.' 14000000
korzystanie ze środowiska " '

0690 Wpływy z różnych opłat 140000,00,

Własne 140000,00

Razem: 74789097,481

Prz.~Y Powiatu

Marek Tomleki
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