
Tabela Nr 1

Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE  MIASTO  

 MIASTO NA 

PRAWACH 

POWIATU 

 OGÓŁEM  

1 2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -                         25 000                  25 000                  

Prace geodezyjno-urzedzeniowe na potrzeby rolnictwa -                         25 000                  25 000                  

 - dochody bieżące -                         25 000                  25 000                  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
-                         25 000                  25 000                  

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 863 493             1 905 594             4 769 087             

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu -                         1 905 594             1 905 594             

 - dochody bieżące -                         300 000                300 000                

wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego -                         300 000                300 000                

 - dochody majątkowe -                         1 605 594             1 605 594             

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z 

EFRR
-                         

             1 605 594    

1 605 594             

Drogi publiczne gminne 2 788 493             -                         2 788 493             

 - dochody majątkowe 2 788 493             -                         2 788 493             

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z 

EFRR
2 788 493             -                         2 788 493             

Pozostała działalność 75 000                  -                         75 000                  

 - dochody bieżące 75 000                  -                         75 000                  

wpływy z różnych dochodów tj. za zatrzymywanie się na przystankach 

komunikacyjnych
75 000                  -                         75 000                  

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 499 000           121 115                11 620 115           

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 499 000           121 115                11 620 115           

 - dochody bieżące 5 400 000             121 115                5 521 115             

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości
700 000                -                         700 000                

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 300 000             -                         4 300 000             

wpływy z różnych dochodów 200 000                -                         200 000                

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
-                         121 115                121 115                

dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiążane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
200 000                -                         200 000                

 - dochody majątkowe 6 099 000             -                         6 099 000             

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności
5 000                    

-                         
5 000                    

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości
3 166 000             -                         3 166 000             

dochody ze zbycia praw majątkowych 2 500 000             -                         2 500 000             

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 428 000                -                         428 000                

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -                         697 952                697 952                

Zadania z zakresu geodezji i kartografii -                         317 332                317 332                

 - dochody bieżące -                         317 332                317 332                

wpływy z usług tj. związanych z działalnościa powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego
-                         220 000                220 000                

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
-                         97 332                  97 332                  

Nadzór budowlany -                         380 620                380 620                

 - dochody bieżące -                         380 620                380 620                

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
-                         380 620                380 620                

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 520 789                929 128                1 449 917             

Urzędy wojewódzkie 505 489                20 128                  525 617                

 - dochody bieżące 505 489                20 128                  525 617                

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

505 489                -                         505 489                

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
-                         20 128                  20 128                  

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej



Starostwa powiatowe -                         850 000                850 000                

 - dochody bieżące -                         850 000                850 000                

wpływy z opłaty komunikacyjnej -                         724 000                724 000                

wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy -                         126 000                126 000                

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000                  -                         15 000                  

 - dochody bieżące 15 000                  -                         15 000                  

wpływy z różnych dochodów 15 000                  -                         15 000                  

Kwalifikacja wojskowa 300                       59 000                  59 300                  

 - dochody bieżące 300                       59 000                  59 300                  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

300                       -                         300                       

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
-                         52 000                  52 000                  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 

powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
-                         7 000                    7 000                    

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
9 875                    -                         9 875                    

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 875                    -                         9 875                    

 - dochody bieżące 9 875                    -                         9 875                    

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

9 875                    -                         9 875                    

752 OBRONA NARODOWA 5 000                    -                         5 000                    

Pozostałe wydatki obronne 5 000                    -                         5 000                    

 - dochody bieżące 5 000                    -                         5 000                    

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

5 000                    -                         5 000                    

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -                         8 085 000             8 085 000             

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -                         8 085 000             8 085 000             

 - dochody bieżące -                         8 085 000             8 085 000             

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
-                         8 085 000             8 085 000             

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

59 105 891           9 236 375             68 342 266           

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000                  -                         20 000                  

 - dochody bieżące 20 000                  -                         20 000                  

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej
20 000                  -                         20 000                  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych
15 639 000           -                         15 639 000           

 - dochody bieżące 15 639 000           -                         15 639 000           

podatek od nieruchomości 15 200 000           -                         15 200 000           

podatek rolny 11 000                  -                         11 000                  

podatek leśny 8 000                    -                         8 000                    

podatek od środków transportowych 350 000                -                         350 000                

podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000                  -                         30 000                  

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000                  -                         40 000                  

Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 

osób fizycznych
7 260 000             -                         7 260 000             

 - dochody bieżące 7 260 000             -                         7 260 000             

podatek od nieruchomości 4 500 000             -                         4 500 000             

podatek rolny 640 000                -                         640 000                

podatek leśny 2 000                    -                         2 000                    

podatek od środków transportowych 600 000                -                         600 000                

podatek od spadków i darowizn 100 000                -                         100 000                

wpływy z opłaty targowej 350 000                -                         350 000                

podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000 000             -                         1 000 000             

wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień opłata prolongacyjna 23 000                  -                         23 000                  

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45 000                  -                         45 000                  

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 1 470 000             -                         1 470 000             

 - dochody bieżące 1 470 000             -                         1 470 000             

wpływy z opłaty skarbowej 500 000                -                         500 000                

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 970 000                -                         970 000                

Wpływy z różnych rozliczeń 170 000                -                         170 000                

 - dochody bieżące 170 000                -                         170 000                



grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 70 000                  -                         70 000                  

wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do 

ewidencji działalności gospodarczej
100 000                -                         100 000                

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 34 546 891           -                         34 546 891           

 - dochody bieżące 34 546 891           -                         34 546 891           

podatek dochodowy od osób fizycznych 32 946 891           -                         32 946 891           

podatek dochodowy od osób prawnych 1 600 000             -                         1 600 000             

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -                         9 236 375             9 236 375             

 - dochody bieżące -                         9 236 375             9 236 375             

podatek dochodowy od osób fizycznych -                         8 936 375             8 936 375             

podatek dochodowy od osób prawnych -                         300 000                300 000                

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 37 336 413           39 755 953           77 092 366           

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 29 613 043           32 451 625           62 064 668           

 - dochody bieżące 29 613 043           32 451 625           62 064 668           

subwencje ogólne z budżetu państwa 29 613 043           32 451 625           62 064 668           

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów -                         1 253 571             1 253 571             

 - dochody bieżące -                         1 253 571             1 253 571             

subwencje ogólne z budżetu państwa -                         1 253 571             1 253 571             

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 141 690             -                         7 141 690             

 - dochody bieżące 7 141 690             -                         7 141 690             

subwencje ogólne z budżetu państwa 7 141 690             -                         7 141 690             

Różne rozliczenia finansowe 130 000                -                         130 000                

 - dochody bieżące 130 000                -                         130 000                

odsetki na rachunku bankowym 130 000                -                         130 000                

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 451 680                -                         451 680                

 - dochody bieżące 451 680                -                         451 680                

subwencje ogólne z budżetu państwa 451 680                -                         451 680                

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów -                         6 050 757             6 050 757             

 - dochody bieżące -                         6 050 757             6 050 757             

subwencje ogólne z budżetu państwa -                         6 050 757             6 050 757             

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 135 830             404 682                5 540 512             

Szkoły Podstawowe 236 950                -                         236 950                

 - dochody bieżące 236 950                -                         236 950                

wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i swiadectw 700                       -                         700                       

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

69 000                  -                         69 000                  

wpływy z pozostałych odsetek 750                       -                         750                       

wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), 

obsługa imprez okolicznościowych
166 500                -                         166 500                

Szkoły podstawowe specjalne -                         32 600                  32 600                  

 - dochody bieżące -                         32 600                  32 600                  

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

-                         2 500                    2 500                    

wpływy z pozostałych odsetek -                         100                       100                       

wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) -                         30 000                  30 000                  

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 48 490                  -                         48 490                  

 - dochody bieżące 48 490                  -                         48 490                  

wpływy z usług 25 000                  -                         25 000                  

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 23 490                  -                         23 490                  

Przedszkola 2 520 035             -                         2 520 035             

 - dochody bieżące 2 520 035             -                         2 520 035             

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 541 000                -                         541 000                

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000                    -                         2 000                    

wpływy z usług 200 000                -                         200 000                

wpływy z pozostałych odsetek 650                       -                         650                       

wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), 

obsługa imprez okolicznościowych
8 110                    -                         8 110                    

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 1 768 275             -                         1 768 275             

Gimnazja 124 100                -                         124 100                

 - dochody bieżące 124 100                -                         124 100                

wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i swiadectw 400                       -                         400                       

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

22 000                  -                         22 000                  

wpływy z pozostałych odsetek 200                       -                         200                       

wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) 101 500                -                         101 500                

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 90 000                  -                         90 000                  



 - dochody bieżące 90 000                  -                         90 000                  

wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), 

obsługa imprez okolicznościowych
90 000                  -                         90 000                  

Licea ogólnokształcące -                         61 956                  61 956                  

 - dochody bieżące -                         61 956                  61 956                  

wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i swiadectw -                         100                       100                       

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

-                         32 000                  32 000                  

wpływy z pozostałych odsetek -                         50                         50                         

wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) -                         3 000                    3 000                    

Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków 

bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
-                         26 806                  26 806                  

Szkoły zawodowe -                         250 026                250 026                

 - dochody bieżące -                         250 026                250 026                

wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i swiadectw -                         1 800                    1 800                    

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

-                         68 000                  68 000                  

wpływy z usług -                         600                       600                       

wpływy ze sprzedazy wyrobów -                         40 000                  40 000                  

wpływy z pozostałych odsetek -                         650                       650                       

wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), 

obsługa imprez okolicznościowych
-                         35 000                  35 000                  

Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków 

bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
-                         103 976                103 976                

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 

zawodowego
-                         60 100                  60 100                  

 - dochody bieżące -                         60 100                  60 100                  

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

-                         25 000                  25 000                  

odsetki na rachunku bankowym -                         100                       100                       

wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) -                         35 000                  35 000                  

Stołówki szkolne i przedszkolne 1 933 000             -                         1 933 000             

 - dochody bieżące 1 933 000             -                         1 933 000             

wpływy z opłat za korzystanie z  wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z 

zakresu wychowania przedszkolnego
855 000                -                         855 000                

wpływy z usług 845 000                -                         845 000                

wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) 233 000                -                         233 000                

Pozostała działalność 183 255                -                         183 255                

 - dochody bieżące 183 255                -                         183 255                

Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków 

bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
183 255                -                         183 255                

851 OCHRONA ZDROWIA -                         12 400                  12 400                  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego -                         12 400                  12 400                  

 - dochody bieżące -                         12 400                  12 400                  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
-                         12 400                  12 400                  

852 POMOC SPOŁECZNA 14 326 710           3 804 232             18 130 942           

Placówki opiekuńczo - wychowawcze -                         364 083                364 083                

 - dochody bieżące -                         364 083                364 083                

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
-                         364 083                364 083                

Domy pomocy społecznej -                         3 385 380             3 385 380             

 - dochody bieżące -                         3 385 380             3 385 380             

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

-                         4 080                    4 080                    

wpływy z usług -                         1 694 890             1 694 890             

wpływy z różnych dochodów tj. sprzedaż posiłków, refund. wynagr. z OHP -                         30 170                  30 170                  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu
-                         1 656 240             1 656 240             

Ośrodki wsparcia 794 000                -                         794 000                

 - dochody bieżące 794 000                -                         794 000                

wpływy z usług 65 550                  -                         65 550                  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

728 450                -                         728 450                

Rodziny zastępcze -                         54 769                  54 769                  

 - dochody bieżące -                         54 769                  54 769                  



wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w 

placówkach opiekuńczo - wychowawczych
-                         3 828                    3 828                    

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -                         5 000                    5 000                    

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
-                         45 941                  45 941                  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
12 176 000           -                         12 176 000           

 - dochody bieżące 12 176 000           -                         12 176 000           

wpływy z pozostałych odsetek 15 000                  -                         15 000                  

wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 85 000                  -                         85 000                  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

12 036 000           -                         12 036 000           

dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiążane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
40 000                  -                         40 000                  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

127 800                -                         127 800                

 - dochody bieżące 127 800                -                         127 800                

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

64 700                  -                         64 700                  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin)
63 100                  -                         63 100                  

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 221 100                -                         221 100                

 - dochody bieżące 221 100                -                         221 100                

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000                    -                         2 000                    

wpływy z różnych dochodów 3 000                    -                         3 000                    

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin)
216 100                -                         216 100                

Zasiłki stałe 435 500                -                         435 500                

 - dochody bieżące 435 500                -                         435 500                

wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych zasiłków 35 000                  -                         35 000                  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin)
400 500                -                         400 500                

Ośrodki pomocy społecznej 399 310                -                         399 310                

 - dochody bieżące 399 310                -                         399 310                

wpływy z usług 56 000                  -                         56 000                  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

36 600                  -                         36 600                  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin)
306 710                -                         306 710                

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej
1 000                    -                         1 000                    

 - dochody bieżące 1 000                    -                         1 000                    

wpływy z usług 1 000                    -                         1 000                    

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 150 900                -                         150 900                

 - dochody bieżące 150 900                -                         150 900                

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

150 900                -                         150 900                

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000                  -                         20 000                  

 - dochody bieżące 20 000                  -                         20 000                  

wpływy z różnych dochodów 20 000                  -                         20 000                  

Pozostała działalność 1 100                    -                         1 100                    

 - dochody bieżące 1 100                    -                         1 100                    

wpływy z pozostałych odsetek 100                       -                         100                       

wpływy z różnych dochodów 1 000                    -                         1 000                    

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 216 200                449 852                666 052                

Żłobki 216 200                -                         216 200                

 - dochody bieżące 216 200                -                         216 200                

wpływy z usług 215 600                -                         215 600                

wpływy z pozostałych odsetek 250                       -                         250                       

wpływy z różnych dochodów 350                       -                         350                       

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -                         54 252                  54 252                  

 - dochody bieżące -                         54 252                  54 252                  

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-                         54 252                  54 252                  

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności -                         325 600                325 600                

 - dochody bieżące -                         325 600                325 600                



dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
-                         325 600                325 600                

Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych -                         70 000                  70 000                  

 - dochody bieżące -                         70 000                  70 000                  

wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi 

PFRON

-                         70 000                  
70 000                  

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -                         135 500                135 500                

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne -                         500                       500                       

 - dochody bieżące -                         500                       500                       

wpływy z różnych dochodów -                         500                       500                       

Internaty i bursy szkolne -                         135 000                135 000                

 - dochody bieżące -                         135 000                135 000                

wpływy z usług -                         15 000                  15 000                  

wpływy z różnych dochodów tj. zwrot wydatków za media na podstawie umów najmu -                         
120 000                120 000                

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 052 000             48 000                  3 100 000             

Gospodarka odpadami 2 900 000             -                         2 900 000             

 - dochody bieżące 2 900 000             -                         2 900 000             

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 

tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 900 000             
-                         

2 900 000             

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska
112 000                48 000                  160 000                

 - dochody bieżące 112 000                48 000                  160 000                

wpływy z różnych opłat tj. z tytułu korzystania ze środowiska 112 000                48 000                  160 000                

Pozostała działalność 40 000                  -                         40 000                  

 - dochody majątkowe 40 000                  -                         40 000                  

wpływy z różnych opłat tj. opłaty za miejsce na cmentarzu 20 000                  -                         20 000                  

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży drewna 20 000                  -                         20 000                  

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 841 600             -                         1 841 600             

Instytucje kultury fizycznej 1 220 000             -                         1 220 000             

 - dochody bieżące 1 220 000             -                         1 220 000             

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
50 000                  

-                         

50 000                  

wpływy z usług 1 100 000             -                         1 100 000             

wpływy z różnych dochodów 70 000                  -                         70 000                  

Pozostała działalność 621 600                -                         621 600                

 - dochody bieżące 430 000                -                         430 000                

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
100 000                

-                         

100 000                

wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na plażę 330 000                -                         330 000                

 - dochody majątkowe 191 600                -                         191 600                

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
191 600                

-                         
191 600                

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu                           -                                -      -                         

OGÓŁEM 135 912 801         65 610 783           201 523 584         


