
Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/45/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu
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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

0,003 000,00 3 000,00
3 000,0001005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0,003 000,00

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

0,0050,00 50,00
50,0001008 Melioracje wodne 0,0050,00

010 0,00Rolnictwo i łowiectwo 3 050,00 3 050,00

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

0,0085 000,00 85 000,00
85 000,0002001 Gospodarka leśna 0,0085 000,00

020 0,00Leśnictwo 85 000,00 85 000,00

0830 Wpływy z usług 0,0020 000,00 20 000,00
20 000,0060002 Infrastruktura kolejowa 0,0020 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,008 000,00 8 000,00
6207 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

0,0010 627 955,00 10 627 955,00

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

0,002 139 500,00 2 139 500,00

12 775 455,0060014 Drogi publiczne powiatowe 0,0012 775 455,00

600 0,00Transport i łączność 12 795 455,00 12 795 455,00

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości

0,0012 669,00 12 669,00

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

0,00385 303,00 385 303,00

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

0,002 036,00 2 036,00

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

0,0020 000,00 20 000,00

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

0,00199 750,00 199 750,00

619 758,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00619 758,00
700 0,00Gospodarka mieszkaniowa 619 758,00 619 758,00

0830 Wpływy z usług 0,00370 000,00 370 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

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

0,00141 300,00 141 300,00

511 300,0071013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0,00511 300,00
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31 000,0071014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,0031 000,00

710 0,00Działalność usługowa 874 300,00 874 300,00
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0830 Wpływy z usług 0,0030 000,00 30 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

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

0,001 000,00 1 000,00

31 000,0071014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,0031 000,00

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

0,00332 000,00 332 000,00
332 000,0071015 Nadzór budowlany 0,00332 000,00

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

0,00132 400,00 132 400,00
132 400,0075011 Urzędy wojewódzkie 0,00132 400,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,001 600,00 1 600,00
0830 Wpływy z usług 0,001 000,00 1 000,00

2 600,0075020 Starostwa powiatowe 0,002 600,00

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

0,0023 000,00 23 000,00

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

0,003 000,00 3 000,00

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

750 0,00Administracja publiczna 161 000,00 161 000,00

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

0,003 029 000,00 3 029 000,00
3 029 000,0075411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,003 029 000,00

754 0,00Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

3 029 000,00 3 029 000,00

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0,001 284 300,00 1 284 300,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

20 000,00158 683,00 178 683,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych

6 600,000,00 6 600,00

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

2 850,000,00 2 850,00

1 442 983,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

29 450,001 472 433,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0,007 132 683,00 7 132 683,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00300 000,00 300 000,00

7 432 683,0075622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

0,007 432 683,00

756 29 450,00Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 875 666,00 8 905 116,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,0015 365 191,00 15 365 191,00

15 365 191,0075801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

0,0015 365 191,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,001 994 326,00 1 994 326,00
1 994 326,0075803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 0,001 994 326,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,001 287 838,00 1 287 838,00
1 287 838,0075832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 0,001 287 838,00

758 0,00Różne rozliczenia 18 647 355,00 18 647 355,00
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0690 Wpływy z różnych opłat 0,00500,00 500,00
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

0,0019 857,00 19 857,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej

0,004 000,00 4 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,005 534,00 5 534,00

29 891,0080120 Licea ogólnokształcące 0,0029 891,00

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

0,0036 605,00 36 605,00

0830 Wpływy z usług 0,009 700,00 9 700,00
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

0,0036 991,00 36 991,00

6207 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

0,001 049 863,00 1 049 863,00

1 133 159,0080130 Szkoły zawodowe 0,001 133 159,00

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

0,00470,00 470,00

0830 Wpływy z usług 0,0039 996,00 39 996,00

40 466,0080148 Stołówki szkolne 0,0040 466,00

801 0,00Oświata i wychowanie 1 203 516,00 1 203 516,00

6207 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

0,00833 204,00 833 204,00
833 204,0085111 Szpitale ogólne 0,00833 204,00

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

0,001 673 141,00 1 673 141,00

1 673 141,0085156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

0,001 673 141,00

851 0,00Ochrona zdrowia 2 506 345,00 2 506 345,00

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

0,00115 859,00 115 859,00
115 859,0085201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00115 859,00

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

0,00782 880,00 782 880,00

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

0,00475,00 475,00

783 355,0085203 Ośrodki wsparcia 0,00783 355,00

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

0,00133 987,00 133 987,00
133 987,0085204 Rodziny zastępcze 0,00133 987,00

852 0,00Pomoc społeczna 1 033 201,00 1 033 201,00
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2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,0091 631,00 91 631,00
91 631,0085321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,0091 631,00

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

0,00469 600,00 469 600,00
469 600,0085322 Fundusz Pracy 0,00469 600,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0025 750,00 25 750,00

25 750,0085324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

0,0025 750,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0026 000,00 26 000,00
26 000,0085333 Powiatowe urzędy pracy 0,0026 000,00

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

0,00300 962,00 300 962,00
300 962,0085395 Pozostała działalność 0,00300 962,00

853 0,00Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 913 943,00 913 943,00

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

0,0096 631,00 96 631,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00311,00 311,00

96 942,0085410 Internaty i bursy szkolne 0,0096 942,00
854 0,00Edukacyjna opieka wychowawcza 96 942,00 96 942,00

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

0,0073 200,00 73 200,00

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

0,0090 000,00 90 000,00

163 200,0090002 Gospodarka odpadami 0,00163 200,00

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

0,001 000,00 1 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 34 750,00197 000,00 231 750,00

198 000,0090019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska

34 750,00232 750,00

900 34 750,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 361 200,00 395 950,00

Strona: 4 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem 64 200,0051 205 731,00 51 269 931,00
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