
                                                  Załącznik nr 1                       
                                                  do uchwały nr 1093/2018
                                                  Zarządu Powiatu Krapkowickiego
                                                  z dnia 4 stycznia 2018 r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TRE ŚĆ KWOTA

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 190

01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa

7 190

2110

Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

7 190

01095 Pozostała działalność 1 000

2110

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

1 000

020 LEŚNICTWO 150 000
02001 Gospodarka leśna 150 000

2460

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

150 000

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 217 947
60014 Drogi publiczne powiatowe 3 217 947

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

4 512

0830 Wpływy z usług 5 309

6300

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

1 608 126

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

1 600 000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 620 296
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 620 296

0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 725 800

2110

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

92 000

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

802 496

710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 910 680
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 538 480

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUD ŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO                                                      
NA 2018 ROK

1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach



0690 Wpływy z różnych opłat 375 000

2110

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

163 480

71015 Nadzór budowlany 372 200

2110

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

372 200

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 745 209
75011 Urzędy wojewódzkie 10 728

2110

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

10 728

75020 Starostwa powiatowe 235 580
0690 Wpływy z różnych opłat 1 500

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

178 580

0830 Wpływy z usług 13 300
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 35 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 200

75045 Kwalifikacja wojskowa 20 000

2110

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

12 000

2120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej

8 000

75095 Pozostała działalność 478 901

0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 
i służebności 

2 101

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

476 800

752 OBRONA NARODOWA 5 000
75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000

2110

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

5 000

754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                                              
I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA

4 073 000

75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej

4 073 000

2110

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

4 073 000

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWO ŚCI 187 812



75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812

2110

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

187 812

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH 
POBOREM 

14 904 625

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

1 704 625

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 210 100
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 64 300
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 160 000

0690 Wpływy z różnych opłat 270 000

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 225

75622
Udziały powiatów w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa

13 200 000

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 300 000

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 900 000

758 Różne rozliczenia 12 930 441

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego

9 359 869

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 359 869

75803
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 
powiatów

2 713 708

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 713 708

75814 Różne rozliczenia finansowe 352 037

0900

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

100

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 351 937

75832
Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
powiatów

504 827

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 504 827

801 Oświata i wychowanie 1 025 331
80130 Szkoły zawodowe 207 324

Projekt "Wsparcie kształcenia zawodowego 
w kluczowych dla regionu branżach"

207 324

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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

207 324

80195 Pozostała działalność 818 007



Projekt "Nasza opowieść - prawdziwa historia" - 
"Our story - true story"

71 070

2051

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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

71 070

Projekt "Aktywni w życiu, kreatywni na rynku 
pracy"

17 035

2051

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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

17 035

Projekt "Nowoczesne nauczanie naturalny 
wzrost kompetencji"

590 692

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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

511 692

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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

75 100

6259

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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

3 900

Projekt "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 
1"

139 210

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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

139 210

851 Ochrona zdrowia 1 066 000

85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego

1 066 000

2110

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

1 066 000

852 Pomoc społeczna 22 274
85202 Domy pomocy społecznej 22 000



2130
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu

22 000

85295 Pozostała działalność 274

Projekt "Bli żej rodziny i dziecka" - wsparcie 
rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej

274

2057

Dotacje celowe w ramach progranów dofinansowanych 
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

274

853
POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

699 535

85321
Zespoły do spraw orzekania                                         
o niepełnosprawności

100 000

2110

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

100 000

85322 Fundusz Pracy 282 900

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

76 900

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat                             
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników powiatowego urzędu pracy

206 000

85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

29 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 29 000

85395 Pozostała działalność 287 635

Projekt "Usługi zdrowotne dla osób starszych 
w Powiecie Krapkowickim"

278 665

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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

235 629

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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

33 530

6259

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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

9 506

Projekt "Własny biznes lepsza przyszłość" 8 970



2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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

7 625

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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

1 345

855 Rodzina 784 947
85508 Rodziny zastępcze 784 947

Projekt "W rodzinie lepiej" 224 947

2057

Dotacje celowe w ramach progranów dofinansowanych 
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

224 947

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 
wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty 
stanowiących pomoc państwa 
w wychowywaniu dzieci

560 000

900
GOSPODARKA KOMUNALNA                                           
I OCHRONA ŚRODOWISKA

500 000

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

500 000

0690 Wpływy z różnych opłat 500 000

42 851 287

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TRE ŚĆ KWOTA 

852 POMOC SPOŁECZNA 884 686
85202 Domy pomocy społecznej 884 686

0830 Wpływy z usług 327 900
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 466
0970 Wpływy z różnych dochodów 120

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin, związków powiatowo - gminnych, związków
powiatów, związków metropolitalnych na
dofinansowanie zadań bieżących

556 200

853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ

90 602

85395 Pozostała działalność 90 602

0977 Wpływy z różnych dochodów 90 602

975 288

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TRE ŚĆ KWOTA 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

OGÓŁEM

2. Dom Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach

OGÓŁEM



851 OCHRONA ZDROWIA 12 270

85117
Zakłady opiekuńczo-lecznicze 
i pielęgnacyjno-opiekuńcze

12 270

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin, związków powiatowo - gminnych, związków
powiatów, związków metropolitalnych na
dofinansowanie zadań bieżących

12 270

852 POMOC SPOŁECZNA 1 283
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 283

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 119
0970 Wpływy z różnych dochodów 164

853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ

4 454

85322 Fundusz pracy 4 454

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

4 454

855 RODZINA 909 036
85508 Rodziny zastępcze 858 678

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 27

0977 Wpływy z różnych dochodów 65 105

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin, związków powiatowo - gminnych, związków
powiatów, związków metropolitalnych na
dofinansowanie zadań bieżących

793 546

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 50 358
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin, związków powiatowo - gminnych, związków
powiatów, związków metropolitalnych na
dofinansowanie zadań bieżących

50 352

927 043

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TRE ŚĆ KWOTA 

853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ

61 550

85322 Fundusz pracy 60 600

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

60 600

85333 Powiatowe urzędy pracy 950
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700

0970 Wpływy z różnych dochodów 250

61 550

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TRE ŚĆ KWOTA 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 282
80120 Licea ogólnokształcące 1 282

OGÓŁEM

4. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

OGÓŁEM

6. Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach



0920 Wpływy z pozostałych odsetek 937

0970 Wpływy z różnych dochodów 345

1 282

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TRE ŚĆ KWOTA 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 386
80130 Szkoły zawodowe 2 386

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 240

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 146

2 386

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TRE ŚĆ KWOTA 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 309
80130 Szkoły zawodowe 1 309

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 109

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200

1 309

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TRE ŚĆ KWOTA 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 226
80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 226

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 721

0970 Wpływy z różnych dochodów 505

1 226

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TRE ŚĆ KWOTA 

854
EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA

299

85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,                                              
w tym poradnie specjalistyczne

299

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 159

0970 Wpływy z różnych dochodów 140

299

OGÓŁEM

OGÓŁEM

7. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

OGÓŁEM

7. Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach

OGÓŁEM

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach

OGÓŁEM

6. Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach


