
  Załącznik nr 1 
  do uchwały nr X/73/2015 
  Rady Powiatu Krapkowickiego 
  z dnia 24 września 2015 r. 

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK 
        

Dział Rozdział § Nazwa 
Zmniejszenie 

dochodów 
w złotych 

Zwiększenie 
dochodów 
w złotych 

DOCHODY BIEŻĄCE 103.591 861.070 
750   Administracja publiczna 0 728.585 

 

75020  Starostwa powiatowe 0 728.585 

 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 702.185 

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

0 26.400 

758   Różne rozliczenia 0 20.000 

 
75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
0 20.000 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0 20.000 

801   Oświata i wychowanie 103.591 5.733 

 

80130  Szkoły zawodowe 0 850 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 850 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 103.591 4.883 

 

2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowych 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, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 
205 

103.591 0 

2009 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowych 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, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 
205 

0 4.883 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 0 106.752 

 

85322  Fundusz Pracy 0 106.752 

 

2440 

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

0 41.452 

2690 
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez 
powiat z przeznaczeniem na finansowanie 
kosztów wynagrodzenia i składek na 

0 65.300 



 
 

ubezpieczenia społeczne pracowników 
powiatowego urzędu pracy 

DOCHODY MAJ ĄTKOWE  75.000 481.138 

600   Transport i ł ączność 75.000 481.138 

 

60014  Drogi publiczne powiatowe 75.000 481.138 

 

6300 

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

0 315.000 

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

0 166.138 

6610 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

75.000 0 

Razem dochody 178.591 1.342.208 

Ogółem zwiększenie dochodów  1.163.617 


