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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0025.185.277.2018
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie szczególowychzasad, trybu
i terminów opracowaniamateriałówdo
projektu budżetu PowiatuKołskiego na
2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na łata 2019-2027

Nazwa Jednostki I Wydziału

Dział
Rozdział '-- --'

Projekt Budżetu Powiatu
Zestawienie dochodów

Płan na 2018 rok

wg Uchwały Przewidywane
Projekt płanuLp. Wyszczególnienie Paragraf Rady Powiatu po zmianach na wykonanie

na 2019 r.
Kolskiego z dnia 30.09.2018 r. płanu w 2018 r.

28.12.2017 r.
1 2 3 4 5 6 7

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób
0010fizycznych

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób
0020prawnych

3. Wplywy z opłaty komunikacyjnej 0420

4. Wplywy z opłat za trwały zarząd,
0470użytkowanie i służebności

Wpływy z innych łokałnych opłat

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

6.
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania

0550wieczystego nieruchomości
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar

7. pieniężnych od osób prawnych i innych 0580
I lednostek orqanizacyjnych

8. Wpływy z opłat za koncesje i łicencje 0590

Wpływy z opłat za zezwołenia, akredytacje
9. oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 0620

czestotliwości

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych

10.
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz

0630
Skarbu Państwa z tytułu postępowania
sądowego i prokuratorskiego

11. Wpływy z tytulu kosztów egzekucyjnych,
0640opłaty komorniczej i kosztów upomnień

12. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0650

13. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt
0680dziecka w pieczy zastępczej

14. Wpływy z różnych opIat 0690

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

15. samorządu terytoriałnego lub innych 0750
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze.
Wpłaty z tytułu odplatnego nabycia prawa

16. własności oraz prawa użytkowania 0770
wieczystego nieruchomości

17. Wplywy z usług 0830

18. Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840

19. Wplywy ze sprzedaży składników
0870majątkowych

20. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
0910z tytułu podatków i opłat

21. Wpływy z pozostałych odsetek 0920
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22. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubieglych 0940

23. Wpływy z tytulu kar i odszkodowań
0950wynikających z umów

24. Wplywy z różnych dochodów. 0970

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

25. państwa na zadania bieżące z zakresu
2110administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

26. państwa na zadania bieżące realizowane
2120przez powiat na podstawie porozumień

z orqanarni administracji ~ądowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu

27. państwa na realizacje bieżących zadań 2130
własnych powiatu.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rzadowej zlecone powiatom

28. związane z realizacją dodatku 2160
wychowawczego oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc
państwa w wychowywaniu dzieci
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na

29. zadania bieżące realizowane na podstawie
2320porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego
Dochody jednostek samorządu

30. terytorialnego związane z realizacją zadań
2360z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

Środki otrzymane od pozostałych jednostek

31. zaliczanych do sektora finansów publicznych
2460na realizację zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

ISrodki z Funduszu Pracy otrzymane na
32. realizację zadań wynikających z odrębnych 2690

ustaw

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy

33. finansowej udzielanej między jednostkami
2710samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego

34. oraz związków gmin, związków powiatowo-
2900gminnych, związków powiatów oraz związku

metropolitalnego na dofinansowanie zadań
bieżących

35. Subwencje ogólne z budżetu państwa: 2920

36. - subwencja wyrównawcza

37. - subwencja równoważąca

38. - subwencja oświatowa

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej miedzy jednostkami

39. samorządu terytorialnego na 6300
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

40. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6410z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami przez powiat
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41. Inne paragrafy nie ujęte wyżej

DOCHODY OGOtEM
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