
TABELA 1

68 655 586 zł   

62 533 693 zł   

6 121 893 zł  

60 000 zł          

60 000 zł          

60 000 zł           

§ 2110            60 000 zł 

478 354 zł        

478 354 zł        

478 354 zł         

§ 2460          478 354 zł 

14 250 zł          

14 250 zł          

12 250 zł           

§ 0750              3 850 zł 

§ 0830              8 200 zł 

§ 0970                 200 zł 

             2 000 zł 

§ 0870              2 000 zł 

      2 584 440 zł 

         584 440 zł 

         584 440 zł 

§ 0750          220 640 zł 

§ 0830          363 300 zł 

§ 0920                 500 zł 

      2 000 000 zł 

         100 000 zł 

      1 900 000 zł 

c) dział 600  Transport i łączność

rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe

d) dział 700  Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z różnych dochodów - opłaty za rozmowy

telefoniczne

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochody bieżące

1. USTALA SIĘ DOCHODY BUDŻETU POWIATU W WYSOKOŚCI:

Dochody majątkowe 

Dochody bieżące

Wpływy z usług - co., energia, wywóz nieczystości

Pozostałe odsetki - oprocentowane środki na rachunku

bankowym

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

1) Dochody bieżące

2) Dochody majątkowe 

b) dział 020  Leśnictwo

Dochody bieżące 

Dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

a) dział 010  Rolnictwo i łowiectwo 

rozdział 02095  Pozostała działalność

rozdział 70004  Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

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

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych na realizację zadań

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych

rozdział 01005  Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

Dochody bieżące

rozdział 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody majątkowe 

Wpływy z usług - co., energia, wywóz nieczystości
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TABELA 1

§ 2110            50 000 zł 

§ 2360            50 000 zł 

      1 900 000 zł 

§ 0770       1 900 000 zł 

      1 094 140 zł 

         589 500 zł 

         589 500 zł 

§ 0830          460 000 zł 

§ 0920              1 500 zł 

§ 2110          128 000 zł 

         170 000 zł 

         170 000 zł 

§ 2110          170 000 zł 

         334 640 zł 

         329 140 zł 

§ 2110          329 140 zł 

             5 500 zł 

§ 6410              5 500 zł 

746 861 zł        

746 861 zł        

746 861 zł         

§ 6207 746 861 zł         

      1 758 569 zł 

         137 504 zł 

         137 504 zł 

rozdział 71013  Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne)

rozdział 71015   Nadzór budowlany 

rozdział 72095 Pozostała działalność 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

rozdział 75011  Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące

g) dział 750  Administracja publiczna

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa właności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -

sprzedaż działek nr 921/2 do 921/27 w obrębie Miasto

Oleszyce 

Pozostałe odsetki - oprocentowane środki na rachunku

bankowym

Dochody bieżące

rozdział 71012  Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wpływy z usług - opłaty za wypisy i wyrysy map

geodezyjnych 

Dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

f) dział 720 Informatyka 

e) dział 710  Działalność usługowa 

Strona 2



TABELA 1

§ 2110          137 504 zł 

           41 000 zł 

           41 000 zł 

§ 2110            35 000 zł 

§ 2120              6 000 zł 

      1 580 065 zł 

         968 065 zł 

§ 2007 822 855 zł         

§ 2009 145 210 zł         

         612 000 zł 

§ 6207          520 200 zł 

§ 6209            91 800 zł 

      3 170 000 zł 

      3 170 000 zł 

      3 170 000 zł 

§ 2110       3 170 000 zł 

5 247 909 zł     

      1 141 500 zł 

      1 141 500 zł 

§ 0420       1 100 000 zł 

§ 0490 41 500 zł           

4 106 409 zł     

4 106 409 zł      

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody bieżące

Dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

Dochody bieżące

h) dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

i) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 

rozdział 75045  Kwalifikacja wojskowa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dochody bieżące

rozdział 75095 Pozostała działalność 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

Dochody majątkowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej
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TABELA 1

§ 0010 4 041 409 zł      

§ 0020 65 000 zł           

34 077 013 zł   

25 241 688 zł   

25 241 688 zł    

§ 2920 25 241 688 zł    

6 303 801 zł     

6 303 801 zł      

§ 2920 6 303 801 zł      

2 000 zł            

2 000 zł             

§ 0920 2 000 zł             

2 529 524 zł     

2 529 524 zł      

§ 2920 2 529 524 zł      

2 595 108 zł     

49 610 zł          

49 610 zł           

§ 0750 3 360 zł             

§ 0830 42 230 zł           

§ 0970 4 020 zł             

86 400 zł          

86 400 zł           

§ 0750 38 000 zł           

§ 0970 48 400 zł           

321 000 zł        

321 000 zł         

§ 0750 11 000 zł           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

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody bieżące

Dochody bieżące

Subwencje ogólne z budżetu państwa 

Dochody bieżące

Subwencje ogólne z budżetu państwa 

rozdział 75803  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

rozdział 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego

rozdział 75814  Różne rozliczenia finansowe

j) dział 758  Różne rozliczenia 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Dochody bieżące

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 

Pozostałe odsetki - oprocentowane środki na rachunku

bankowym

Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku od

nieruchomości przez dzierżawców

rozdział 75832  Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

k) dział 801  Oświata i wychowanie

Dochody bieżące

rozdział 80120  Licea ogólnokształcące (LO)

Wpływy z różnych dochodów - obsługa KZP prac.

oświaty

Wpływy z usług - usługi transportowe - dowóz dzieci 

Dochody bieżące

Subwencje ogólne z budżetu państwa 

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

rozdział 80120  Licea ogólnokształcące (ZS Lub)

Dochody bieżące

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
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TABELA 1

§ 0830 309 960 zł         

§ 0920 40 zł                  

748 278 zł         

748 278 zł         

§ 6207 748 278 zł         

244 500 zł        

244 500 zł         

§ 0750 108 600 zł         

§ 0830 135 800 zł         

§ 0920 100 zł                

331 000 zł        

331 000 zł         

§ 0920 50 zł                  

§ 0830 120 950 zł         

§ 0840 210 000 zł         

797 036 zł        

797 036 zł         

§ 2007 783 530 zł         

§ 2009 13 506 zł           

17 284 zł          

17 284 zł           

§ 2007 17 284 zł           

2 767 100 zł     

rozdział 80195  Pozostała działalność - SP

Dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

Dochody bieżące

Dochody majątkowe 

Dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

rozdział 80120  Licea ogólnokształcące (SP)

Pozostałe odsetki - oprocentowane środki na rachunku

bankowym

Wpływy ze sprzedaży wyrobów 

rozdział 80130  Szkoły zawodowe (ZS Lub.)

Dochody bieżące

Wpływy z usług  - usługi warsztatów szkolnych

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

rozdział 80130  Szkoły zawodowe (ZS Olesz)

Pozostałe odsetki - oprocentowane środki na rachunku

bankowym

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

Wpływy z usług - usługi noclegowe

l) dział 851  Ochrona zdrowia

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

rozdział 80195  Pozostała działalność - SP

Wpływy z usług - utargi ze sklepiku szkolnego i usługi

noclegowe

Pozostałe odsetki - oprocentowane środki na rachunku

bankowym
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TABELA 1

2 767 100 zł     

2 767 100 zł      

§ 2110 2 767 100 zł      

12 109 561 zł   

1 796 719 zł     

717 718 zł         

§ 2310 101 455 zł         

§ 2320 616 263 zł         

1 079 001 zł      

§ 6207 1 079 001 zł      

8 865 363 zł     

8 865 363 zł      

§ 0750 9 813 zł             

§ 0830 3 067 850 zł      

§ 0920 1 500 zł             

§ 0970 4 600 zł             

§ 2130 5 781 600 zł      

466 778 zł        

466 778 zł         

§ 6207 466 778 zł         

306 050 zł        

306 050 zł         

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

ł) dział 852  Pomoc społeczna 

rozdział 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dochody bieżące

Wpływy z usług - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w

DPS

Dochody bieżące

Dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dochody majątkowe 

rozdział 85202  Domy pomocy społecznej (SP)

Dochody majątkowe 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień

Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień

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

rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

rozdział 85202  Domy pomocy społecznej 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację bieżących zadań własnych powiatu

rozdział 85203  Ośrodki wsparcia

Pozostałe odsetki - oprocentowane środki na rachunku

bankowym

Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów

wyżywienia za rok poprzedni, wynagrodzeń z tyt.

terminowych wpłat podatku dochodowego od osób

fizycznych oraz składek ZUS

Dochody bieżące
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TABELA 1

§ 2110 306 050 zł         

241 302 zł        

241 302 zł         

§ 6207 241 302 zł         

117 516 zł        

117 516 zł         

§ 0970 7 920 zł             

§ 2310 53 916 zł           

§ 2320 55 680 zł           

11 000 zł          

11 000 zł           

§ 2110 11 000 zł           

rozdział 85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie 304 833 zł        

304 833 zł         

§ 0690 1 500 zł             

§ 2007 288 082 zł         

§ 2009 15 251 zł           

971 384 zł        

351 320 zł        

351 320 zł         

§ 0920 120 zł                

§ 2690 351 200 zł         

620 064 zł        

620 064 zł         

Dochody majątkowe 

Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy

rozdział 85203  Ośrodki wsparcia (SP)

Wpływy z różnych dochodów - MOPS Kraków za pobyt

dzieci w rodzinie zastępczej (PCPR)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

m) dział 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe odsetki - oprocentowane środki na rachunku

bankowym

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

rozdział 85204  Rodziny zastępcze

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień

Dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień

Dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

Dochody bieżące

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z

przeznaczeniem na finansowanie kosztów

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne

pracowników powiatowego urzędu pracy

Dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat - opłaty za karty parkingowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

rozdział 85333  Powiatowe urzędy pracy

Dochody bieżące

rozdział 85395  Pozostała działalność 
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TABELA 1

§ 2007 549 149 zł         

§ 2009 70 915 zł           

394 431 zł        

42 000 zł          

42 000 zł           

§ 0830 42 000 zł           

139 700 zł        

139 700 zł         

§ 0830 139 700 zł         

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne   (ZS Olesz.)
138 000 zł        

138 000 zł         

§ 0830 100 000 zł         

§ 0970 38 000 zł           

74 731 zł          

74 731 zł           

§ 2007 72 173 zł           

§ 2009 2 558 zł             

504 550 zł        

75 000 zł          

75 000 zł           

§ 0690 74 000 zł           

§ 0970 1 000 zł             

429 550 zł        

109 377 zł         

rozdział 85495  Pozostała działalność

n) dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

o) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Dochody bieżące

Dochody bieżące 

Dochody bieżące 

Dochody bieżące 

Wpływy z usług - usługi transportowe  

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

Wpływy z usług - sprzedaż posilków

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne   (ZS Lub.)

Wpływy z różnych dochodów - płatność rolno -

środowiskowa 

Wpływy z usług - sprzedaż posiłków

Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze

środowiska 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

Dochody bieżące

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów - kary za korzystanie ze

środowiska 

rozdział 90095 Pozostała działalność 

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy
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TABELA 1

§ 2007 109 377 zł         

320 173 zł         

§ 6207 320 173 zł         

81 916 zł          

81 916 zł          

81 916 zł           

§ 2007 73 293 zł           

§ 2009 8 623 zł             Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

p)dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

rozdział 92195 - Pozostała działalność (SP)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

Dochody majątkowe
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