
Nazwa Jednostki I Wydziału

Zalącznik Nr l
do Uchwały Nr 0025 88 124 2016
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 07 września 2016 r.
w sprawie szczegółowychzasad. trybu
i terminów opracowania materiałów do
projektu budżetu Powialu Kolskiego na
2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy
finansoweJ na lata 2017 -2027

Dział
Rozdział '-- ---'

Projekt Budżetu Powiatu
Zestawienie dochodów

Plan na 2016 rok

wg Uchwały p rzewidywa ne
Projekt planu

Lp. WyszczególnienIe Paragrar Rady Powiatu po zmianach na wykonanie
na 2017 r.

Kolskiego z dnia 30.09.2016 r. planu w 2016 r.

29.12.2015 r.
1 2 3 4 5 6 7

l. Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010
fizycznych

2.
Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020prawnych

3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420

4. Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470użytkowanie i służebności
Wpływy z innych lokalnych opłat

5.
pobieranych przez jednostki samorządu 0490
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw

6. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania
0550wieczystego nieruchornoset

7. Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590

8. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0650

9. Wpływy z różnych opłat 0690

Wpływy z najmu idzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa. jednostek

10. samorządu terytorialnego lub innych 0750jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze.
Wpłały z tytułu odpłatnego nabycia prawa

rt. własności oraz prawa użytkowania 0770
wieczystego nieruchomości

12. Wpływy z usług 0830

13. Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840

14. Wpływy ze sprzedaży składników 0870majątkowych

15. Wpływy z pozostałych odsetek 0920

16. Wpływy z różnych dochodów. 0970

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

17. państwa na zadania bieżące z zakresu
2110

administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

18. państwa na zadania bieżące realizowane
2120

przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu

19. państwa na realizacje bieżących zadań 2130
własnych powiatu
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