Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Nr V/23/2019
z dnia 29.01.2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej
powiatu na 2019 rok

Plan dochodów dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2019 rok
Dział Rozdział
§

Nazwa

010 Rolnictwo i łowiectwo
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
2059

2110

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

Dochody bieżące
020 Leśnictwo
02001 Gospodarka leśna
2460

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

Dochody bieżące
150 Przetwórstwo przemysłowe
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
2057

2059

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 terytorialnego.
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 terytorialnego.

Dochody bieżące
600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
0970
6300

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

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan
231 610,00
231 610,00
221 610,00

10 000,00

231 610,00
289 685,00
289 685,00
289 685,00

289 685,00
19 800,00
19 800,00
17 715,00

2 085,00

19 800,00
164 850,00
164 850,00
4 850,00
160 000,00

4 850,00
160 000,00
694 956,00
694 956,00
62 835,00

Strona: 1

Dział Rozdział
§
0750
0770
0830
0870
0920
0970
2110
2360

Nazwa
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
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
710 Działalność usługowa
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
0690
2110

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

Dochody bieżące
71015 Nadzór budowlany
2110

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

Dochody bieżące
750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
2110

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

Dochody bieżące
75020 Starostwa powiatowe
0630
0690
0830
0970
6300

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz
Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan
93 350,00
5 967,00
136 100,00
4 000,00
850,00
150,00
113 454,00
278 250,00

685 839,00
9 967,00
1 270 900,00
702 900,00
550 000,00
152 900,00

702 900,00
568 000,00
568 000,00

568 000,00
297 820,00
168 320,00
168 320,00

168 320,00
98 500,00
5 000,00
3 000,00
500,00
15 000,00
75 000,00

Dochody bieżące

23 500,00

Dochody majątkowe

75 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa
2110
2120

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

Dochody bieżące

31 000,00
29 000,00
2 000,00

31 000,00
Strona: 2

Dział Rozdział
§

Nazwa

752 Obrona narodowa
75212 Pozostałe wydatki obronne
2110

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

Dochody bieżące
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
2110
2360

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody bieżące
755 Wymiar sprawiedliwości
75515 Nieodpłatna pomoc prawna
2110

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

Dochody bieżące
756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
75618
terytorialnego na podstawie ustaw
0420
0490
0650

Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Dochody bieżące
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010
0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody bieżące
758 Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
75801
terytorialnego
2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dochody bieżące
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dochody bieżące
75814 Różne rozliczenia finansowe
0920
0970

Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów

Dochody bieżące
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan
4 700,00
4 700,00
4 700,00

4 700,00
7 067 190,00
7 067 190,00
7 067 000,00
190,00

7 067 190,00
264 000,00
264 000,00
264 000,00

264 000,00
21 412 604,00
2 734 714,00
2 000 000,00
484 714,00
250 000,00

3 219 428,00
18 677 890,00
18 377 890,00
300 000,00

18 677 890,00
45 305 836,00
37 470 450,00
37 470 450,00

37 470 450,00
6 186 032,00
6 186 032,00

6 186 032,00
39 391,00
10 000,00
29 391,00

49 391,00
907 336,00
907 336,00
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Dział Rozdział
§

Nazwa

Dochody bieżące
75864

Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2057

6257

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 terytorialnego.
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 terytorialnego

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
801 Oświata i wychowanie
80115 Technika

0830

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

0970

Wpływy z różnych dochodów

0610
0690
0750

Dochody bieżące
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
0690
0750
0830

Wpływy z różnych opłat
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
Wpływy z usług

Dochody bieżące
80120 Licea ogólnokształcące

0830
0960

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Wpływy z różnych opłat
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
Wpływy z usług
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

0970

Wpływy z różnych dochodów

0610
0690
0750

Dochody bieżące
80130 Szkoły zawodowe
0610
0690
0750
0830

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

Dochody bieżące

Plan
907 336,00
702 627,00
650 553,00

52 074,00

650 553,00
52 074,00
1 692 016,00
272 305,00
206,00
1 154,00
75 775,00
192 970,00
2 200,00

272 305,00
5 202,00
63,00
3 638,00
1 501,00

5 202,00
1 040 139,00
78,00
99,00
9 500,00
139,00
1 000 000,00
30 323,00

2 040 139,00
2 074,00
182,00
236,00
1 172,00
484,00

2 074,00
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Dział Rozdział
Nazwa
§
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
80140
zawodowego
0830

Wpływy z usług

Dochody bieżące
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
0830

Wpływy z usług

Dochody bieżące
80195 Pozostała działalność
2057

2059

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 terytorialnego.
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 terytorialnego.

Dochody bieżące
851 Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
85156
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2110

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

Dochody bieżące
852 Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
0750
0830
0970
2130

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
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu

Dochody bieżące
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
0830

Wpływy z usług

Dochody bieżące
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
0970

Wpływy z różnych dochodów

Dochody bieżące
85333 Powiatowe urzędy pracy
0620
0690
0750
0830

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

Plan
220 000,00
220 000,00

220 000,00
41 000,00
41 000,00

41 000,00
111 296,00
102 648,00

8 648,00

111 296,00
828 004,00
828 004,00
828 004,00

828 004,00
12 774 662,00
12 772 662,00
46 275,00
6 472 624,00
3 500,00
6 250 263,00

12 772 662,00
2 000,00
2 000,00

2 000,00
425 174,00
50 000,00
50 000,00

50 000,00
294 722,00
3 000,00
20 000,00
17 822,00
24 000,00

Strona: 5

Dział Rozdział
§
2690

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

Dochody bieżące
85395 Pozostała działalność
2059

6259

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 terytorialnego.
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 terytorialnego

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
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

Dochody bieżące
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
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

Dochody bieżące
85410 Internaty i bursy szkolne
0830

Wpływy z usług

Dochody bieżące
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
0690
0750
0830
0970

Wpływy z różnych opłat
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
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów

Dochody bieżące
85495 Pozostała działalność
0750
0830
2310

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

Dochody bieżące
855 Rodzina
85508 Rodziny zastępcze
0970

Wpływy z różnych dochodów

Plan
229 900,00

294 722,00
80 452,00
74 326,00

6 126,00

74 326,00
6 126,00
641 127,00
29 447,00
29 447,00

29 447,00
5 500,00
5 500,00

5 500,00
140 742,00
140 742,00

140 742,00
110 600,00
100,00
5 000,00
105 000,00
500,00

110 600,00
354 838,00
57 000,00
3 000,00
294 838,00

354 838,00
2 579 008,00
1 545 018,00
366 533,00

Strona: 6

Dział Rozdział
§
2160

2320

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

Dochody bieżące
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
0970
2320

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

Dochody bieżące
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
90019
korzystanie ze środowiska
0690

Wpływy z różnych opłat

Dochody bieżące

RAZEM DOCHODY

Plan

707 070,00

471 415,00

1 545 018,00
1 033 990,00
359 904,00
674 086,00

1 033 990,00
125 931,00
125 931,00
125 931,00

125 931,00

96 089 873,00

Strona: 7

