
  Załącznik nr 1 
  do Uchwały Nr         2018 
  Rady Powiatu Krapkowickiego 
  z dnia                2018 r. 

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2018 ROK 

Dział Rozdział § Nazwa 
Zmniejszenie 

dochodów 
w złotych 

Zwiększenie 
dochodów 
w złotych 

DOCHODY BIEŻĄCE 72.238 234.492 
020   Leśnictwo 2.305 0 

 

02001  Gospodarka leśna 2.305 0 

 2460 

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

2.305 0 

600   Transport i ł ączność 0 3.836 

 

60014  Drogi publiczne powiatowe 0 3.836 

 

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 1.828 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 8 

0950 
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 

0 2.000 

700   Gospodarka mieszkaniowa 0 35.619 

 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 35.619 

 

0470 
Wpływy z opłat za trwały zarząd, 
użytkowanie i służebności 

0 8.128 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 36 

2360 

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

0 27.455 

710   Działalność usługowa 2.329 25.003 

 

71012  Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.329 25.000 

 

0690 Wpływy z różnych opłat 0 25.000 

2330 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu 
województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

2.329 0 

71015  Nadzór budowlany 0 3 

 2360 

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

0 3 

750   Administracja publiczna 16.230 16.927 

 

75020  Starostwa powiatowe 16.230 16.927 

 0630 

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 
Skarbu Państwa z tytułu postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 

0 40 



0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 

0 23 

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 

6.230 0 

0830 Wpływy z usług 0 5.000 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10.000 0 

0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

0 1.700 

0950 
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 

0 2.164 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 8.000 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

0 370 

 

75411  
Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 

0 370 

 2360 

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

0 370 

756   

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

15.000 70.786 

 

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

15.000 70.786 

 

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0 45.000 
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 15.000 0 

0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 

0 58 

0690 Wpływy z różnych opłat 0 25.377 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 351 

758   Różne rozliczenia 0 16.056 

 

75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 0 4.965 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0 4.965 
75814  Różne rozliczenia finansowe 0 11.091 

 

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 

0 628 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 192 

0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

0 283 

2910 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub wykorzystanych  
z naruszeniem procedur, o których mowa  

0 3.000 



w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

2950 
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 

0 6.988 

801   Oświata i wychowanie 759 6.391 

 

80102  Szkoły podstawowe specjalne 0 3.035 

 

0690 Wpływy z różnych opłat 0 27 

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 3.008 

80120  Licea ogólnokształcące 0 26 

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

0 26 

80130  Szkoły zawodowe 759 3.330 

 

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 1.680 

0830 Wpływy z usług 0 450 

0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

0 1.200 

0970 Wpływy z różnych dochodów 759 0 
852   Pomoc społeczna 1.838 1.593 

 

85202  Domy pomocy społecznej 0 335 

 0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

0 335 

85220  
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki 
interwencji kryzysowej 

0 360 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 360 
85295  Pozostała działalność 1.838 898 

 
0949 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

1.838 0 

0977 Wpływy z różnych dochodów 0 898 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 11.994 6.861 

 

85321  Zespoły do spraw orzekania  
o niepełnosprawności 

0 220 

 2360 

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

0 220 

85322  Fundusz Pracy 0 6.641 

 2440 

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

0 6.641 

85324  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 3.994 0 



Niepełnosprawnych 
 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.994 0 

 
85395  Pozostała działalność 8.000 0 

 
0977 Wpływy z różnych dochodów 6.800 0 
0979 Wpływy z różnych dochodów 1.200 0 

855   Rodzina 21.480 43.880 

 

85508  Rodziny zastępcze 18.000 43.880 

 

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

0 647 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 117 
0970 Wpływy z różnych dochodów 0 3.116 
0977 Wpływy z różnych dochodów 18.000 0 

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 

0 40.000 

85510  
Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych 

3.480 0 

 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 

3.480 0 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 0 7.170 

 

90002  Gospodarka odpadami 0 7.000 

 2460 

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

0 7.000 

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

0 170 

 0690 Wpływy z różnych opłat 0 170 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 303 0 

 

92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 303 0 

 2330 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu 
województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

303 0 

DOCHODY MAJ ĄTKOWE 11.146 0 
600   Transport i łączność 11.146 0 

 

60014  Drogi publiczne powiatowe 11.146 0 

 6300 

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

11.146 0 



 

Razem dochody 83.384 234.492 
Ogółem zwiększenie dochodów  151.108 


