
Dzial 020 - Lesnictwo

Rozdzial02001- Gospodarka lesna

W § 2460 - Srodki otrlJ'mane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizacje zadan biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych - zaplanowano wplywy w kwocie 60.000zl, otrzymywane z Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wyplate ekwiwalentów z

tytulu wylaczenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy lesnej.

Dzial 600 - Transport i lacznosc

Rozdzial60014-Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 550.800zl, z nastepujacych tytulów:

~ § 0690 - WplyHpz róznych oplat - zaplanowano wplywy realizowane przez Zarzad Dróg

Powiatowych w Poznaniu w kwocie 400.000zl, dotyczace wplat za wydane materialy

przetargowe oraz oplat za wydawane zezwolenia na zajecie pasa drogi w celu

wykonywania robót, ustawienia urzadzen infrastruktury i reklam;

~ § 0920 -Pozostale odsetki -realizowane przez ZDP dochody z tytulu odsetek od srodków

na rachunkubankowymzaplanowanezostalyw wysokosci590zl;

~ § 0970 - WplyHpz róznych dochodów -zaplanowano wplywy w kwocie 210zl, z tytulu

wynagrodzenia platnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku i skladek

ubezpieczenia chorobowego;

~ § 2710 - WplyHpz tytulu pomocy finansowej udzielanej miedlJ'jednostkami samorzadu

terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych - na podstawie uchwaly

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XXXIV/284/05 z dnia 07.02.2005r. zaplanowano

wplywy w kwocie 150.000zl, w zwiazku z planowanym przyjeciem pomocy finansowej, z
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przeznaczeniem na dofinansowanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr

32404 z m. Pobiedziska - Tuczno.

Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

Zaplanowano dochody w kwocie 2.088.548zl, z nastepujacych tytulów:

~ § 0470 - Wplywy z oplat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci,

zaplanowano dochody w kwocie 1.477zl, obejmujace wplywy z tytulu rocznej oplaty za

przekazanie w trwaly zarzad nieruchomosci Domu Pomocy Spolecznej w Lisówkach,

Powiatowego Urzedu Pracy oraz uzytkowanie wieczyste nieruchomosci -
Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" SPZOZ w likwidacji. Kwoty te zostaly

wyliczone po uwzglednieniu bonifikat jakie Rada Powiatu udzielila podejmujac uchwaly

nr XXVIIV251/III2005 z dnia 26 kwietnia 2005r, XXXIX/321/II/2005 oraz nr

XXXIX/322/III2005z dnia 27 pazdziernika 2005;

~ § 0750 - Dochody z najmu i dzierzawyskladników majatkowych Skarbu Panstwa,

jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowano

wplywy w kwocie 1.064.800zl, obejmujace wynajem lokali w budynku w Poznaniu przy

ul. Slowackiego 8 oraz lokalu mieszkalnego w Puszczykowie przy ul. Libelta;

~ § 0770 - Wplywy z tytulu odplatnegonabyciaprawa wlasnosciorazprawa uzytkowania

wieczystego nieruchomosci - zaplanowano dochody w kwocie 672.000zl, z tytulu

planowanej sprzedazy budynku bedacego wlasnoscia Powiatu Poznanskiego,

znajdujacego sie w Swarzedzu, przy Placu Niezlomnych 1, zajmowanego dotychczas

przez Zespól Szkól nr 2, który przeniesiono do budynku przy ul. Powstanców w

Swarzedzu. W stosunku do budynku mieszkalnego polozonego w Swarzedzu przy Placu

Niezlomnych 1 prowadzone jest postepowanie regulacyjne przed Komisja Regulacyjna,

którego celem jest zwrócenie w/w budynku bylym wlascicielom tzn. Gminie

Ewangelicko-Augsburskiej. Do czasu zakonczenia postepowania sprzedaz budynku
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dochody w wysokosci 214.641zl, dotyczace glównie wplYwówz najmu pomieszczen w

budYnkuStarostwa oraz WYnajmusali sesyjnej fmnom organizujacYmszkolenia.

~ § 0920 - Pozostale odsetki - zaplanowano dochody w kwocie 83.000zl, dotyczace

WPlYwówodsetek uzyskiwanych przez powiat z tytulu lokat bankowych, dokonywanych

przez Zarzad Powiatu w bankach komercyjnych. Wysokosc ustalono w oparciu o plan i

wykonanie za 10 miesiecy 2005 roku.

~ § 0970 - Wplywy z róznych dochodów - w tej pozycji zostaly zaplanowane dochody w

kwocie 44.391zl, z tytulu niewykorzystania srodków na wydatki niewygasajace,

przeznaczone na budowe parkingu wewnetrznego przy Starostwie PowiatoWYm w

Poznaniu, które nie zostana wykorzystane do konca 2005 roku.

Dzial 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej

oraz wydatki zwiazane z ich poborem

Rozdzial 75618 - Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek samorzadu

terytorialnego na podstawie ustaw

W § 0420 - Wplywy z oplaty komunikacyjnej - zaplanowano wplywy do budzetu Powiatu

Poznanskiego w kwocie ogólem 12.928.695zl, uzyskiwane z tytulu oplat pobieranych za

wydawanie uprawnien do kierowania pojazdami, rejestracje pojazdów oraz wydawania

innych druków komunikacyjnych. Przy planowaniu tychze wysokosci wzieto pod uwage

aktualne oplaty obowiazujace w roku 2005 jak i dynamike wykonania wydatków w

powyzszej pozycji za 10miesiecy biezacego roku.
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Rozdzial 75622 - Udzialy powiatów w podatkach stanowiacych dochód budzetu panstwa

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o wysokosci udzialu w podatku

dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2006 rok zaplanowano dochody w § 0010 ~

Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 41.483.428zl.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego, wysokosc

udzialu we wplywach w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników

tego podatku zamieszkalych na obszarze powiatu - od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25 %.

Przekazana infonnacja o planowanych dochodach z tego tytulu nie ma charakteru

dyrektywnego, a jedynie infonnacyjno - szacunkowy, poniewaz dochody podatkowe

planowane sa w budzecie panstwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych

dochodów moze ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu, z powodów, na które zarówno Powiat

jak i Minister Finansów nie ma bezposredniego wplywu. W zwiazku z powyzszym, faktyczne

dochody powiatu moga byc zatem wieksze lub mniejsze od tych wielkosci, które wynikaja z

infonnacji podanej przez Ministra Finansów. Nalezy jednak dodac, ze nigdy dochody te

planowane wg wskazówek Ministerstwa Finansów nie zostaly wykonane w 100%.

Dochodyw § 0020 - Podatek dochodowyod osóbprawnych z tytulu 1,40 % udzialuwe

wplywach do budzetu panstwa z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

zaplanowano w wysokosci 3.180.000zl.

Dochody z tego tytulu sa przekazywane przez urzedy skarbowe do budzetu powiatu, w

przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zaklad (oddzial)

polozony na obszarze jednostki samorzadu terytorialnego innej niz wlasciwa dla jego

siedziby, wówczas przekazuje sie czesc dochodu z podatku, proporcjonalnie do liczby

zatrudnionych w tym oddziale osób na podstawie umowy o prace.

Przy planowaniu dochodów z tego tytulu na 2006 rok wzieto pod uwage poziom wykonanych

dochodów za 10 miesiecy 2005 roku.
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Dzial 758- Rózne rozliczenia

Rozdzial 75801 - Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu

terytorialnego

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych czesci

subwencji ogólnej, przyjetych w projekcie ustawy budzetowej na 2006 rok, zaplanowano

dochody z czesci oswiatowej subwencji ogólnej w kwocie 32.037.479zl.

Naliczenia planowanych kwot czesci oswiatowej subwencji ogólnej na 2006 rok dokonalo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, przy udziale Zespolu ds. Edukacji, Kultury i

sportu Komisji Wspólnej Rzadu i Samorzadu w oparciu o zakres zadan oswiatowych

realizowanych przez powiat, okreslony na podstawie:

wstepnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 (EN-8) wg stanu na

dzien 10 wrzesnia 2005 r.

danych dotyczacych liczby uczniów (sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2004/2005),

danych statystycznych (EN-3) o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 wrzesnia 2004

(rok szkolny 200412005).

Do naliczenia ostatecznych kwot czesci oswiatowej subwencji ogólnej na 2006 r.

wykorzystane zostana dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdan GUS na rok

szkolny 2005/2006.

Rozdzial 75832 - Czesc równowazaca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Powiat Poznanski otrzyma w 2006 roku

dochody z tytulu czesci równowazacej subwencji ogólnej w wysokosci 1.804.778zl.

W 2006 roku czesc równowazaca Powiat Poznanski otrzyma z tytulu:

dodatniej róznicy wydatków na rodziny zastepcze miedzy rokiem 2004 a rokiem 2003,

która powiekszono o srodki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 r. na rodziny

zastepcze - 16.393zl,
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kwota planowanych dochodów powiatu z tytulu subwencji wyrównawczej

poszczególnych kwot subwencji równowazacej pomniejszona o ustalona wplate do

budzetu panstwa na 2006 r. jest nizsza od kwoty planowanych dochodów powiatu na

2005r. - 1.788.385zl.
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Dzial 801- Oswiata i wychowanie

Rozdzial 80102 - Szkoly podstawowe specjalne

W tym rozdziale zaplanowano dochody w lacznej kwocie 6.050zl, w tym:

~ § 0750 - Dochody Z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa,

jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowano

dochody z tytulu wynajmu pomieszczen w Specjalnym OSW w Mosinie w kwocie

6.000zl;

~ § 0920 - Pozostale odsetki - zaplanowano wplywy w kwocie 50zl, z tytulu odsetek od

srodków na rachunku bankowym realizowane przez Specjalny Osrodek Szkolno -

Wychowawczy w Mosinie.

Rozdzial 80120 - Licea ogólnoksztalcace

Zaplanowano dochody w wysokosci 48.203zl, obejmujace:

~ § 0690 - Wplywy z róznych oplat - zaplanowano dochody w kwocie 100zl, z tytulu

odplatnosci za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne w LO

wniosków jednostek oswiatowych zaplanowano dochody z tego tytulu w kwocie ogólem

42.000zl, z tego:

II
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Puszczykowo;

~ § 0750 - Dochody Z najmu i dzierzawyskladników majatkowych Skarbu Panstwa,

jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - na podstawie

iii

w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 7.000zl, dotyczace najmu

pomieszczen na cele gospodarcze m.in. gabinet lekarski, pielegniarski, bar szkolny oraz

wynajem sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy,

w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie ogólem 2.200zl, z tytulu wplywu za

ustawione automaty do napojów oraz wynajem sallekc)jnych,
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w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 22.800zl, obejmujace wplywy za

wynajem pomieszczen i placu manewrowego;

w ZS nr 2 w Swarzedzu zaplanowano dochody z wplat za wynajem hali sportowej w

kwocie 10.000zl,

~ § 0830 - WplywyZ uslug -zaplanowano dochody w kwocie 6.000zl, z tytulu wplywów za

organizacje kursów CISCO w LO w Puszczykowie;

~ § 0920 - Pozostale odsetki - zaplanowano dochody z tego tytulu w kwocie ogólem 103zl,

na podstawie wniosków:

ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 3zl,

LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 50zl,

LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 50zl.

Rozdzial 80130 - Szkoly zawodowe

Zaplanowano dochody na kwote ogólem 31.180zl, w tym:

~ § 0690 - Wplywy z róznych oplat - zaplanowano dochody w kwocie 21.000zl, z tytulu

wplat sluchaczy Policealnego Studium w ZS w Rokietnicy;

~ § 0750 - Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa,

jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowano

dochody na laczna kwote 8.000zl, wynikajaca z wniosków szkól:

w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody za wynajem sal na kwote 2.000zl,

w ZS nr 1 w Swarzedzu zaplanowano wplywy z najmu sal lekcyjnych, auli oraz

pomieszczenia na sklepik szkolny na kwote ogólem 6.000zl.

~ § 0920-Pozostaleodsetki- zaplanowanozrealizowaniedochodówz odsetekod srodków

na rachunku bankowym na kwote 2.180zl, w tym:

w ZS nr 1 w Swarzedzu zaplanowano dochody w kwocie 80zl,

w ZS w Mosinie zaplanowano dochody na kwote 100zl,

w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 2.000zl.

Rozdzial 80140 - Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki

doksztalcania zawodowego

Zaplanowano dochody w § 0830 - Wplywy z uslug w kwocie 478.500zl, z tytulu odplatnosci

jednostek samorzaduterytorialnegoza kursy ksztalceniauczniów klas wie1ozawodowych
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spoza Powiatu Poznanskiego, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

zorganizowanych przez Osrodek Doksztalcania Zawodowego w Mosinie.

Dzial 803 - Szkolnictwo wyzsze

Rozdzial 80309 - Pomoc materialna dla studentów

Zaplanowano dochody w kwocie 129.000zl, w zwiazku z realizacja programu stypendialnego

dla studentów z Powiatu Poznanskiego, w ramach programu pn. "Wyrównywanie szans

edukacyjnychpoprzez programy stypendialne", w tym:

~ § 2338 - Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania biezace

realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu

terytorialnego - zaplanowanodochody w wysokosci 96.750zl, przekazywaneprzez

Wielkopolski Urzad Marszalkowski ze srodków z Europejskiego Funduszu Spolecznego,

w proporcji 75% srodków przeznaczonych na wyplate stypendiów dla studentów z

Powiatu Poznanskiego;

~ § 2339 -Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania biezace

realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu

terytorialnego - zaplanowano dochody w wysokosci 32.250zl, przekazywane przez

Wielkopolski Urzad Marszalkowski ze srodków budzetu panstwa, których dysponentem

"
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jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy, w proporcji 25% srodków przeznaczonych na

wyplate stypendiów dla studentów z Powiatu Poznanskiego.
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Dzial 852 -Pomoc spoleczna

Rozdzial 85201 - Placówki opiekunczo - wychowawcze

Zaplanowano dochody wlasne w wysokosciach wynikajacych z wniosków placówek

opiekunczo- wychowawczychw kwocieogólem1.438.891zl,obejmujaone:
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~ § 0750 - Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa,

jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - w tej pozycji Dom

Dziecka w Kórniku zaplanowal dochody na kwote 2.934 zl, z tytulu czynszu za wynajem

mieszkania,

~ § 0920 -Pozostaleodsetki- Rodzinny Dom Dziecka w Swarzedzu zaplanowal dochody z

tytulu odsetek od srodków na rachunku bankowym w kwocie 10zl;

~ § 2320 - Dotacje celowe otrzymane Z powiatu na zdania biezace realizowane na

podstawie porozumien (umów) miedzyjst - zaplanowano dochody w kwocie 1.435.947zl,

stanowiace wplywy srodków [mansowych z innych powiatów, z tytulu odplatnosci za

pobyt dzieci pochodzacych z innych powiatów w placówkach opiekunczo -

wychowawczych na terenie Powiatu Poznanskiego. Dochody z tego tytulu Powiat

Poznanski otrzymal po raz pierwszy w 2005 roku w zwiazku ze zmiana ustawy o

dochodach jednostek samorzadu terytorialnego. Przy planowaniu dochodów wzieto pod

uwage zawarte porozumienia z innymi powiatami jak i wykonanie powyzszych dochodów

w okresie 10 miesiecy 2005 roku.

Rozdzial 85202 - Domy pomocy spolecznej

Zaplanowano dochody na kwote ogólem 2.388.950zl, obejmujace dotacje celowa z budzetu

panstwa na realizacje zadan wlasnych oraz dochody wlasne wynikajace z wniosku Domu

Pomocy Spolecznej w Lisówkach, w tym:

~ § 0750 - Dochody z najmu i dzierzawyskladników majatkowych Skarbu Panstwa,

jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowano

dochody w wysokosci 40.000zl, obejmujace wplywy z wynajmu hotelu dla pielegniarek

pracujacych w DPS oraz z doraznych wynajmów pokoi goscinnych;

~ § 0830 - Wplywy z uslug - w pozycji tej zaplanowane sa dochody w wysokosci

750.000zl, z tytulu odplatnosci mieszkanców za pobyt w DPS (ok. 100 mieszkanców);

~ § 0920 -Pozostale odsetki - odsetki od srodków na rachunku bankowym zaplanowanow

kwocie 30zl;
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