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ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa 
Zmniejszenie 

dochodów                        
w złotych 

Zwiększenie 
dochodów                                                 
w złotych 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 157.826 1.480.034 

600   Transport i ł ączność 91.645 7.016 

 

60014  Drogi publiczne powiatowe 91.645 7.016 

 

0750 

Wpływy 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 

0 2.016 

2710 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

0 5.000 

 6430 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych powiatu  

91.645 0 

700   Gospodarka mieszkaniowa 0 15.758 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 15.758 

  2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

0 15.758 

710   Działalność usługowa 0 20.000 
 71012  Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0 20.000 
  0830 Wpływy z usług 0 20.000 
750   Administracja publiczna 0 2.565 

 75020  Starostwa powiatowe 0 1.065 

  0570 
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 

0 1.065 

 75095  Pozostała działalność 0 1.500 

  0960 
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 
i darowizn w postaci pieniężnej 

0 1.500 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 0 200 

 75411  
Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 

0 200 

  2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

0 200 

756   Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 0 1.303.527 



nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

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

0 3.527 

 
 

0580 
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

0 556 

 0690 Wpływy z różnych opłat 0 2.622 
 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 349 

 75622  
Udziały powiatów w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa 

0 1.300.000 

 
 

0010 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

0 900.000 

 0020 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 
prawnych 

0 400.000 

758   Różne rozliczenia 9.850 32.102 

 75801  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 0 20.000 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0 20.000 
 75814  Różne rozliczenia finansowe 9.850 12.102 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 9.850 0 

  2910 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 
w tym wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 

0 12.102 

852   Pomoc społeczna 56.331 0 
 85204  Rodziny zastępcze 56.331 0 
   Projekt pn. „W rodzinie lepiej” 56.331 0 

  2057 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

56.331 0 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 0 94.866 

 85321  
Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 

0 150 

  2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

0 150 

 85322  Fundusz Pracy 0 88.710 

  2440 
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych 

0 88.710 

 85324  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

0 6.006 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0 6.006 



900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 0 4.000 

 90002  Gospodarka odpadami 0 4.000 

  2460 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
na realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 

0 4.000 

OGÓŁEM  157.826 1.480.034 
 


