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Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 czerwca 2017 roku

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-06-17
ogółem

Stan na
dzień:21-06-17

Zmiana

ogółem ogółem

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizacje zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

0,0070 000,00 70 000,00
70 000,0002001 Gospodarka leśna 0,0070 000,00

020 0,00Leśnictwo 70 000,00 70 000,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

230 000,003 302 917,00 3 532 917,00

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

0,001 897 875,00 1 897 875,00

5 200 792,0060014 Drogi publiczne powiatowe 230 000,005 430 792,00
600 230 000,00Transport i łączność 5 200 792,00 5 430 792,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
służebności  

0,0010 185,00 10 185,00

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

0,00437 605,00 437 605,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

4 568 000,0012 409 848,00 16 977 848,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0,00102 172,00 102 172,00

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

0,00352 000,00 352 000,00

13 311 810,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 568 000,0017 879 810,00
700 4 568 000,00Gospodarka mieszkaniowa 13 311 810,00 17 879 810,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

0,0022 100,00 22 100,00
22 100,0071004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,0022 100,00

0830 Wpływy z usług 0,00600 000,00 600 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0,00135 200,00 135 200,00

735 200,0071012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00735 200,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0,00425 000,00 425 000,00

Strona: 1

435 000,0071015 Nadzór budowlany 0,00435 000,00

710 0,00Działalność usługowa 1 192 300,00 1 192 300,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-06-17
ogółem

Stan na
dzień:21-06-17

Zmiana

ogółem ogółem
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

0,0010 000,00 10 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0,00104 188,00 104 188,00
104 188,0075011 Urzędy wojewódzkie 0,00104 188,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,001 100,00 1 100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0011 800,00 11 800,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00700,00 700,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w

postaci pieniężnej
0,005 000,00 5 000,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz
płatności

0,00109 600,00 109 600,00

128 200,0075020 Starostwa powiatowe 0,00128 200,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0,0022 000,00 22 000,00

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

0,004 000,00 4 000,00

26 000,0075045 Kwalifikacja wojskowa 0,0026 000,00

750 0,00Administracja publiczna 258 388,00 258 388,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0,003 200,00 3 200,00
3 200,0075212 Pozostałe wydatki obronne 0,003 200,00

752 0,00Obrona narodowa 3 200,00 3 200,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0,003 574 712,00 3 574 712,00
3 574 712,0075411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,003 574 712,00

754 0,00Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

3 574 712,00 3 574 712,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0,00125 208,00 125 208,00
125 208,0075515 Nieodpłatna pomoc prawna 0,00125 208,00

755 0,00Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 125 208,00

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0,001 400 000,00 1 400 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000,00254 895,00 261 895,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

0,00430 000,00 430 000,00

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0,00190 800,00 190 800,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0012 258,00 12 258,00

2 287 953,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

7 000,002 294 953,00

Strona: 2

12 511 823,0075622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

0,0012 511 823,00

756 7 000,00Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

14 799 776,00 14 806 776,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-06-17
ogółem

Stan na
dzień:21-06-17

Zmiana

ogółem ogółem
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,0011 941 823,00 11 941 823,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00570 000,00 570 000,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,0013 039 910,00 13 039 910,00

13 039 910,0075801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

0,0013 039 910,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,001 139 062,00 1 139 062,00
1 139 062,0075803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 0,001 139 062,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,001 500,00 1 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00427 800,00 427 800,00

429 300,0075814 Różne rozliczenia finansowe 0,00429 300,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,001 921 776,00 1 921 776,00
1 921 776,0075832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 0,001 921 776,00

2007 Dotacje celowe w ramach programów finans. 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 §205 

0,00415 297,37 415 297,37

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00225 724,48 225 724,48

641 021,8575864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

0,00641 021,85

758 0,00Różne rozliczenia 17 171 069,85 17 171 069,85

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

0,0036 285,00 36 285,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
postaci pieniężnej

0,002 000,00 2 000,00

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

0,0025 997,00 25 997,00

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

9 600,000,00 9 600,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących

500 000,000,00 500 000,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

15 000,000,00 15 000,00

64 282,0080120 Licea ogólnokształcące 524 600,00588 882,00

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

44 690,0091 611,00 136 301,00

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

0,00208 200,00 208 200,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

0,00100 000,00 100 000,00

399 811,0080130 Szkoły zawodowe 44 690,00444 501,00

801 569 290,00Oświata i wychowanie 464 093,00 1 033 383,00

Strona: 3
851 0,00Ochrona zdrowia 1 439 807,00 1 439 807,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-06-17
ogółem

Stan na
dzień:21-06-17

Zmiana

ogółem ogółem

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0,001 439 807,00 1 439 807,00

1 439 807,0085156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

0,001 439 807,00
851 0,00Ochrona zdrowia 1 439 807,00 1 439 807,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0,00912 960,00 912 960,00

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

0,00650,00 650,00

913 610,0085203 Ośrodki wsparcia 0,00913 610,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0,004 800,00 4 800,00

4 800,0085205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

0,004 800,00

852 0,00Pomoc społeczna 918 410,00 918 410,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0,00112 931,00 112 931,00

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

0,00233,00 233,00

113 164,0085321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00113 164,00

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z
przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy

0,00277 100,00 277 100,00
277 100,0085322 Fundusz Pracy 0,00277 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0023 000,00 23 000,00

23 000,0085324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

0,0023 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0042 000,00 42 000,00
42 000,0085333 Powiatowe urzędy pracy 0,0042 000,00

2009 Dotacje celowe w ramach programów finans. 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 §205 

0,0048 858,54 48 858,54

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

0,0026 555,82 26 555,82

75 414,3685395 Pozostała działalność 0,0075 414,36

853 0,00Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 530 678,36 530 678,36

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,0050 000,00 50 000,00

50 000,0085406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne

0,0050 000,00
854 0,00Edukacyjna opieka wychowawcza 50 000,00 50 000,00

Strona: 4

481 967,0085508 Rodziny zastępcze 35 616,00517 583,00
855 74 252,00Rodzina 555 993,00 630 245,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-06-17
ogółem

Stan na
dzień:21-06-17

Zmiana

ogółem ogółem
0830 Wpływy z usług 30 720,00125 437,00 156 157,00
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
stanowiacych pomoc państwa w wychowaniu dzieci

0,00190 253,00 190 253,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

4 896,00166 277,00 171 173,00

0830 Wpływy z usług 38 636,0074 026,00 112 662,00
74 026,0085510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 38 636,00112 662,00

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -
gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

0,0073 000,00 73 000,00
73 000,0090002 Gospodarka odpadami 0,0073 000,00

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -
gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

0,0035 000,00 35 000,00
35 000,0090004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,0035 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,0055 000,00 55 000,00

55 000,0090019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0,0055 000,00

0830 Wpływy z usług 80 000,000,00 80 000,00
0,0090095 Pozostała działalność 80 000,0080 000,00

900 80 000,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 163 000,00 243 000,00

Strona: 5 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem 5 528 542,0059 829 237,21 65 357 779,21
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