
Dział Rozdział Nazwa Plan

DOCHODY

Budżet na rok 2018

Załącznik nr 3
Dochody powiatu na 2018 rok według dysponentów.

Powiatowy Zarząd Dróg 631 000

Transport i łączność 31 000600

Drogi publiczne powiatowe 31 00060014

Wpływy z pozostałych odsetek0920 1 000

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów0950 10 000

Wpływy z różnych dochodów0970 20 000

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

600 000756

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

600 00075618

Wpływy z różnych opłat0690 600 000
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Dochody powiatu na 2018 rok według dysponentów.

Dom Pomocy Społecznej Blachownia 4 032 000

Pomoc społeczna 4 032 000852

Domy pomocy społecznej 4 032 00085202

Wpływy z usług0830 4 002 000

Wpływy z różnych dochodów0970 30 000
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Dochody powiatu na 2018 rok według dysponentów.

Dom Pomocy Społecznej  w Lelowie 2 160 300

Pomoc społeczna 2 160 300852

Domy pomocy społecznej 2 160 30085202

Wpływy z usług0830 2 160 300
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Dochody powiatu na 2018 rok według dysponentów.

Dom Pomocy Społecznej Turów 1 797 320

Pomoc społeczna 1 797 320852

Domy pomocy społecznej 1 797 32085202

Wpływy z usług0830 1 794 370

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych0940 950

Wpływy z różnych dochodów0970 2 000
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Koniecpolu 500

Oświata i wychowanie 500801

Licea ogólnokształcące 50080120

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

0610 500
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Zespół Szkół w Złotym Potoku 73 500

Oświata i wychowanie 300801

Technika 30080115

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

0610 300

Edukacyjna opieka wychowawcza 73 200854

Internaty i bursy szkolne 58 20085410

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

0750 58 200

Szkolne schroniska młodzieżowe 15 00085417

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

0750 15 000
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Starostwo Powiatowe 6 242 288

Działalność usługowa 1 260 000710

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 260 00071012

Wpływy z usług0830 1 260 000

Administracja publiczna 4 982 288750

Starostwa powiatowe 4 982 28875020

Wpływy z opłaty komunikacyjnej0420 3 000 000

Wpływy z opłat za koncesje i licencje0590 40 000

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za
częstotliwości

0620 40 000

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy0650 320 000

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

0750 1 452 288

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych0940 10 000

Wpływy z różnych dochodów0970 120 000
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Starostwo Powiatowe - Projekty 5 313 453

Rolnictwo i łowiectwo 1 658 000010

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 658 00001005

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 terytoria

2058 1 055 000

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 terytoria

2059 603 000

Transport i łączność 1 503 286600

Drogi publiczne powiatowe 1 503 28660014

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 terytoria

6257 963 078

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

6309 540 208

Administracja publiczna 118 343750

Starostwa powiatowe 118 34375020

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych

6260 118 343

Oświata i wychowanie 657 255801

Branżowe szkoły I i II stopnia 265 74380117

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 terytoria

6257 265 743

Szkoły zawodowe specjalne 141 78180134

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 terytoria

6257 141 781

Pozostała działalność 249 73180195

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 terytoria

2057 149 754



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 terytoria

2059 17 619

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

2701 82 358

Pomoc społeczna 1 376 569852

Domy pomocy społecznej 1 376 56985202

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 terytoria

6257 1 376 569
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ORGAN 78 685 723

Rolnictwo i łowiectwo 82 000010

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 82 00001005

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

2110 82 000

Leśnictwo 290 000020

Gospodarka leśna 290 00002001

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

2460 290 000

Transport i łączność 16 615 200600

Drogi publiczne wojewódzkie 2 115 20060013

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

2330 2 115 200

Drogi publiczne powiatowe 9 500 00060014

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

6300 3 050 000

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

6430 6 450 000

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000 00060078

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

6430 5 000 000

Gospodarka mieszkaniowa 496 778700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 496 77870005

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

2110 296 778

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

2360 200 000

Działalność usługowa 925 462710

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 380 50271012

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

2110 380 502

Nadzór budowlany 544 96071015

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

2110 544 960

Administracja publiczna 35 389750

Urzędy wojewódzkie 2 11875011



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

2110 2 118

Kwalifikacja wojskowa 33 27175045

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

2110 33 271

Obrona narodowa 600752

Pozostałe wydatki obronne 60075212

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

2110 600

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 500754

Obrona cywilna 12 50075414

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

2110 12 500

Wymiar sprawiedliwości 313 020755

Nieodpłatna pomoc prawna 313 02075515

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

2110 313 020

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

28 017 000756

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 28 017 00075622

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych0010 27 767 000

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych0020 250 000

Różne rozliczenia 23 703 980758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 663 94775801

Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 9 663 947

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8 145 99775803

Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 8 145 997

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 5 894 03675832

Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 5 894 036

Ochrona zdrowia 35 332851

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

35 33285156

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

2110 35 332

Pomoc społeczna 3 181 746852

Domy pomocy społecznej 3 173 28685202

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

2130 3 173 286

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 46085205

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

2110 8 460

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38 000853

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 00085324

Wpływy z różnych dochodów0970 38 000

Rodzina 4 408 716855

Rodziny zastępcze 1 235 71685508

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

2160 576 716



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

2320 659 000

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 173 00085510

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

2320 3 173 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 530 000900

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

530 00090019

Wpływy z różnych opłat0690 530 000


