
Plan dochodów na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr IV/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały
budżetowej Powiatu Kolskiego na 2019 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 208500,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 208500,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 200000,00

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

700 Gospodarka mieszkaniowa 476620,57

" 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 476620,57

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 12178,00

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 86288,00
realizowane przez powiat

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
339500,00z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

710 Działalność usługowa 1673091,84

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 120511,84

0690 Wpływy z różnych opłat 600000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00

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 97779,49ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

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

2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 160200,00
"- realizowane przez powiat

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków

6257 europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
262472,35ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

71015 Nadzór budowlany 552580,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 580,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 552000,00

realizowane przez powiat

750 Administracja publiczna 368142,00

75011 Urzędy wojewódzkie 179262,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 179262,00

realizowane przez powiat

75020 Starostwa powiatowe 162880,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2500,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2000,00
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0920 Wpifwy z pozostałych odsetek 8000,00

0970 Wptywy Z różnych dochodów 150380,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 26000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 25000,00
realizowane przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 1000,00
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 4597195,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4597195,00

0920 Wpifwy z pozostałych odsetek 1 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4596000,00
realizowane przez powiat

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 95,00z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
I' '55 Wymiar sprawiedliwości 264000,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 264000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 264000,00
realizowane przez powiat
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 20 608 245,00
związane z ich poborem

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 3213000,00
terytorialnego na podstawie ustaw

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2000000,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 920000,00
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0590 Wpifwy z opłat za koncesje i licencje 6000,00

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 5000,00dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

0620
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 20000,00
opłaty za częstotliwości

0650 Wpifwy z opłat za wydanie prawa jazdy 260000,00

Ą
0910 Wpifwy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2000,00

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17395245,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16895245,00

0020 Wpifwy z podatku dochodowego od osób prawnych 500000,00

758 Różne rozliczenia 45165164,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 36400018,00
terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 36400018,00

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 6781 514,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6781 514,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 100000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100000,00

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 883632,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 883632,00

801 Oświata i wychowanie 1 051472,17

80115 Technika 155665,00
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0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
1 880,00dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 434,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 29110,00

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 56500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4650,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 63091,00

80120 Licea ogólnokształcące 42803,00

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
1 000,00dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 900,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 33325,00

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 3978,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2200,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1400,00

80130 Szkoły zawodowe 744590,69

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

2057 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 138703,00

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 lit. a i b 8159,00
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach proqrarnów finansowych z udziałem środków

6257
europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 597728,69
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i 14000,00ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

0830 Wpływy z usług 14000,00

80195 Pozostała działalność 94413,48

Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
2701 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), 94413,48

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

851 Ochrona zdrowia 1028373,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 1028373,00
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

~ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1 028373,00

realizowane przez powiat

852 Pomoc społeczna 5224564,00

85202 Domy pomocy społecznej 5223064,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 35000,00

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 4125000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00

2130
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 1 059564,00
zadań własnych powiatu

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 75000,00

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 60000,00
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85333 Powiatowe urzędy pracy 15000,00

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

2000,00opłaty za częstotliwości

0690 Wpływy z różnych opłat 2000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 797203,00

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 psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 150,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00

85410 Internaty i bursy szkolne 658353,00

0690 Wpływy z różnych opłat 720,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 97166,00

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

~ 0830 Wpływy z usług 549967,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10000,00

855 Rodzina 928034,00

85508 Rodziny zastępcze 728034,00

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 8550,00

0830 Wpływy z usług 210000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 100,00

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

2160 powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku 388384,00
do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 120000,00
tery1orialnego

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 200000,00

I~ 0830 Wpływy z usług 200000,00
l

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 140000,00--""900

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 140000,00korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 140000,00

Razem: 82 773 604,581

PRZEWODNICZĄ.CY

~::ri~;fego
Marek Świątek
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