
Załącznik nr 1

do uchwały nr ...

Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia ...

w złotych

37 160 258

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 000

020 Leśnictwo 154 000
02001 Gospodarka leśna 154 000

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

154 000

600 Transport i łączność 480
60014 Drogi publiczne powiatowe 480

0750

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

480

700 Gospodarka mieszkaniowa 749 489
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 749 489

0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 

użytkowanie wieczyste nieruchomości
685 966

0690 Wpływy z różnych opłat 50

0920 Pozostałe odsetki 2 750

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat

60 723

710 Działalność usługowa 834 000

71012 Ośrodki dokumnetacji geodezyjnej i kartograficznej 440 000

0830 Wpływy z usług 440 000

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 68 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat

68 000

71015 Nadzór budowlany 326 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat

326 000

750 Administracja publiczna 3 621 699

75011 Urzędy wojewódzkie 125 603

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat

125 603

75020 Starostwa powiatowe 1 632 425

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 366 000

0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 

użytkowanie wieczyste nieruchomości
2 101

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 32 500

Dział

DOCHODY  BUDŻETU

POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK
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KwotaParagraf Treść
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0750

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

194 224

0830 Wpływy z usług 6 000

0920 Pozostałe odsetki 20 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 11 600

75045 Kwalifikacja wojskowa 22 000

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

10 000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 005

Projekt "Uchwyc chwilę... czyli uroki krainy św. Anny" 5 005

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5 005

75095 Pozostała działalność 1 836 666

0750

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

464 837

Projekt "Szansa na rozwój bez barier 2" 1 371 829

2007

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, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich

1 166 055

2009

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, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich

205 774

752 Obrona narodowa 4 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat

4 000

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
3 692 000

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 692 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 692 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9 970 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw

220 000

0690 Wpływy z różnych opłat 220 000

75622
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa
9 750 000

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 350 000
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0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 400 000

758 Różne rozliczenia 13 147 606

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego
10 516 468

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 516 468

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 261 440

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 261 440

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 369 698

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 369 698

801 Oświata i wychowanie 480 364

80130 Szkoły zawodowe 2 350

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 350

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 197 386

Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w 

zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim"
197 386

2007

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, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich

167 778

2009

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, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich

29 608

80195 Pozostała działalność 280 628

0970 Wpływy z różnych dochodów 60

Projekt "Razem możemy więcej" 280 568

2007

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, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich

280 568

851 Ochrona zdrowia 1 600 000

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego

1 600 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 600 000

852 Pomoc społeczna 1 579 532

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 67 409

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków

powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

67 409

85202 Domy pomocy społecznej 789 000

0830 Wpływy z usług 256 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 400

2130
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu
46 000

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

samorządu terytorialnego oraz związkow gmin lub związków

powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych

481 600
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85204 Rodziny zastępcze 721 023

0690 Wpływy z różnych opłat 600

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

samorządu terytorialnego oraz związkow gmin lub związków

powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych

720 423

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 100

0920 Pozostałe odsetki 2 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 100

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 364 958

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 76 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat

76 000

85322 Fundusz Pracy 267 300

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na

realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów

publicznych, w tym:

104 000

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 50 000

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 54 000

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z

przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

powiatowego urzędu pracy

163 300

85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych
17 278

0970 Wpływy z różnych dochodów 17 278

85333 Powiatowe urzędy pracy 1 380

0920 Pozostałe odsetki 1 200

0970 Wpływy z różnych dochodów 180

85395 Pozostała działalność 3 000

Projekt "PO Klucz do biznesu 2!" 3 000

2007

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, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich

2 550

2009

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, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich

450

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 130

85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 

poradnie specjalistyczne
130

0970 Wpływy z różnych dochodów 130

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 960 000

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska
960 000

0690 Wpływy z różnych opłat 960 000

1 568 946

010 Rolnictwo i łowiectwo 29 265

DOCHODY MAJĄTKOWE
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01095 Pozostała działalność 29 265

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
29 265

600 Transport i łączność 1 447 810

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 447 810

6430
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
1 447 810

700 Gospodarka mieszkaniowa 91 871

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91 871

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 

własności

85 024

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
6 847

RAZEM 38 729 204
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