
Załącznik nr 1
do uchwały nr 274/2009
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Zmiany w planie dochodów dla Powiatu
Średzkiego na 2009 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:21-04-09
ogólem

Stan na
dzień:24-03-09

Zmiana

ogólem ogólem

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

0,0019 000,00 19 000,00
19 000,0001005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0,0019 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 19 050,00 19 050,00

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

0,0075 000,00 75 000,00
75 000,0002001 Gospodarka leśna 0,0075 000,00

020 0,00Leśnictwo 75 000,00 75 000,00

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 13 000,000,00 13 000,00
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00250 000,00 250 000,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00300 000,00 300 000,00

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

100 000,001 316 109,00 1 416 109,00

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

0,002 312 000,00 2 312 000,00

6620 Dotacje celowe otrzymane z  powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami  samorządu
terytorialnego

0,00374 000,00 374 000,00

4 552 109,0060014 Drogi publiczne powiatowe 113 000,004 665 109,00

600 113 000,00Transport i łączność 4 572 109,00 4 685 109,00

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

0,007 053,00 7 053,00

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

0,0042 936,00 42 936,00

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

0,001 000 000,00 1 000 000,00

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

0,0035 000,00 35 000,00

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

0,00134 750,00 134 750,00

1 219 739,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,001 219 739,00
700 0,00Gospodarka mieszkaniowa 1 219 739,00 1 219 739,00
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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

0,00177 700,00 177 700,00
177 700,0071013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0,00177 700,00

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
1 000,0071014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,001 000,00

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

0,00328 000,00 328 000,00
328 000,0071015 Nadzór budowlany 0,00328 000,00

710 0,00Działalność usługowa 506 700,00 506 700,00

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 0,001 703,00 1 703,00
0830 Wpływy z usług 0,002 200,00 2 200,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej
890,000,00 890,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,000,00 1 000,00

3 903,0075020 Starostwa powiatowe 1 890,005 793,00

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

0,0025 000,00 25 000,00

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

29 000,0075045 Komisje poborowe 0,0029 000,00

750 1 890,00Administracja publiczna 165 303,00 167 193,00

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

0,002 873 000,00 2 873 000,00
2 873 000,0075411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,002 873 000,00

754 0,00Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

2 873 000,00 2 873 000,00

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0,001 100 000,00 1 100 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

13 000,0080 000,00 93 000,00

1 180 000,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

13 000,001 193 000,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0,006 741 924,00 6 741 924,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00400 000,00 400 000,00

7 141 924,0075622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

0,007 141 924,00

756 13 000,00Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 321 924,00 8 334 924,00

Strona: 2
14 959 501,0075801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 0,0014 959 501,00

758 0,00Różne rozliczenia 17 861 830,00 17 861 830,00
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2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,0014 959 501,00 14 959 501,00

14 959 501,0075801
samorządu terytorialnego

0,0014 959 501,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,001 682 192,00 1 682 192,00
1 682 192,0075803 Część wyrównawcza subwencji  ogólnej dla powiatów 0,001 682 192,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,001 220 137,00 1 220 137,00
1 220 137,0075832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 0,001 220 137,00

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

0,0060 000,00 60 000,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej

0,004 800,00 4 800,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 843,003 399,00 4 242,00

68 699,0080120 Licea ogólnokształcące 843,0069 542,00

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

0,0077 035,00 77 035,00

0830 Wpływy z usług 9 650,000,00 9 650,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 059,000,00 2 059,00

77 035,0080130 Szkoły zawodowe 11 709,0088 744,00

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

0,001 152,00 1 152,00

0830 Wpływy z usług 0,0033 614,00 33 614,00

34 766,0080148 Stołówki szkolne 0,0034 766,00

801 12 552,00Oświata i wychowanie 180 500,00 193 052,00

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

0,00658 000,00 658 000,00

658 000,0085156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

0,00658 000,00
851 0,00Ochrona zdrowia 658 000,00 658 000,00

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

0,0055 476,00 55 476,00
55 476,0085201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,0055 476,00

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

0,001 008 600,00 1 008 600,00

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

0,00750,00 750,00

1 009 350,0085203 Ośrodki wsparcia 0,001 009 350,00

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

0,0088 858,00 88 858,00
88 858,0085204 Rodziny zastępcze 0,0088 858,00

852 0,00Pomoc społeczna 1 153 684,00 1 153 684,00
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85 400,0085321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,0085 400,00

853 0,00Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 458 100,00 458 100,00
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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

0,0085 400,00 85 400,00
85 400,0085321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,0085 400,00

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

0,00317 100,00 317 100,00
317 100,0085322 Fundusz Pracy 0,00317 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0028 000,00 28 000,00

28 000,0085324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

0,0028 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0027 600,00 27 600,00
27 600,0085333 Powiatowe urzędu pracy 0,0027 600,00

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

0,00104 118,00 104 118,00
104 118,0085410 Internaty i bursy szkolne 0,00104 118,00

854 0,00Edukacyjna opieka wychowawcza 104 118,00 104 118,00

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

Razem 140 442,0038 169 057,00 38 309 499,00


	010 - Rolnictwo i łowiectwo
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