
Załącznik nr 1A

do projektu budżetu

Powiatu Poznańskiego

na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 5 000,00

na potrzeby rolnictwa

2110 Dotacje celowe otrzymane z 5 000,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

020 Leśnictwo 66 000,00

02001 Gospodarka leśna 66 000,00

2460 Środki otrzymane od 66 000,00

pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizacje zadań

bieżących jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych

600 Transport i łączność 30 300,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 30 300,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, 4 000,00

mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych

0580 Wpływy z tytułu grzywien i 4 000,00

innych kar pieniężnych od osób

prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

0690 Wpływy z różnych opłat 2 300,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 107 666,00

70005 Gospodarka gruntami i 5 107 666,00

nieruchomościami

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 16 276,00

użytkowanie i służebności

0550 Wpływy z opłat z tytułu 3 889,00

użytkowania wieczystego

nieruchomości

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 933 200,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym

charakterze

0830 Wpływy z usług 321 300,00

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU

POWIATU POZNAŃSKIEGO



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

2110 Dotacje celowe otrzymane z 575 451,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

2360 Dochody jednostek samorządu 3 257 550,00

terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych

ustawami

710 Działalność usługowa 8 256 760,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i 6 734 760,00

kartografii

0690 Wpływy z różnych opłat 6 253 114,00

0830 Wpływy z usług 3 246,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 477 000,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

71015 Nadzór budowlany 1 522 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 1 522 000,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

750 Administracja publiczna 1 002 948,00

75011 Urzędy wojewódzkie 529 829,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 529 829,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

75020 Starostwa powiatowe 365 119,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, 3 600,00

mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych

0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 8 400,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym

charakterze

0830 Wpływy z usług 241 581,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

0970 Wpływy z różnych dochodów 8 700,00

2008 Dotacje celowe w ramach 18 360,00

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, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych

2009 Dotacje celowe w ramach 5 640,00

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, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych

2710 Dotacja celowa otrzymana z 16 838,00

tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań

bieżących

75045 Kwalifikacja wojskowa 108 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 108 000,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

755 Wymiar sprawiedliwości 939 060,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 939 060,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 939 060,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

756 Dochody od osób prawnych, 156 126 780,00

od osób fizycznych i od

innych jednostek

nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

75618 Wpływy z innych opłat 16 109 678,00

stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 12 312 378,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 2 750 000,00

pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

0570 Wpływy z tytułu grzywien, 15 000,00

mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych

0580 Wpływy z tytułu grzywien i 10 000,00

innych kar pieniężnych od osób

prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

0650 Wpływy z opłat za wydanie 1 018 300,00

prawa jazdy

0910 Wpływy z odsetek od 4 000,00

nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat

75622 Udziały powiatów w podatkach 140 017 102,00

stanowiących dochód budżetu

państwa

0010 Wpływy z podatku dochodowego 130 017 102,00

od osób fizycznych

0020 Wpływy z podatku dochodowego 10 000 000,00

od osób prawnych

758 Różne rozliczenia 55 671 988,00

75801 Część oświatowa subwencji 43 536 974,00

ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu 43 536 974,00

państwa

75832 Część równoważąca subwencji 12 135 014,00

ogólnej dla powiatów

2920 Subwencje ogólne z budżetu 12 135 014,00

państwa

801 Oświata i wychowanie 894 847,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 750,00

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 7 500,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym

charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00

0960 Wpływy z otrzymanych 2 900,00

spadków, zapisów i darowizn w

postaci pieniężnej

0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00

80110 Gimnazja 120,00

0690 Wpływy z różnych opłat 120,00

80120 Licea ogólnokształcące 151 063,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 720,00



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 130 413,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym

charakterze

0830 Wpływy z usług 17 740,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 690,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

80130 Szkoły zawodowe 132 846,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 150,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 40 900,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym

charakterze

2051 Dotacje celowe w ramach 90 796,00

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 jst.

80140 Centra kształcenia ustawicznego 600 068,00

i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego

0830 Wpływy z usług 600 068,00

851 Ochrona zdrowia 7 019 181,00

85156 Składki na ubezpieczenie 7 019 181,00

zdrowotne oraz świadczenia dla

osób nie objętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego

2110 Dotacje celowe otrzymane z 7 019 181,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

852 Pomoc społeczna 4 774 093,00

85202 Domy pomocy społecznej 4 288 813,00

0830 Wpływy z usług 3 800 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 900,00

2130 Dotacje celowe otrzymane z 472 813,00

budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych

powiatu



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

85203 Ośrodki wsparcia 300 180,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 300 000,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

2360 Dochody jednostek samorządu 180,00

terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych

ustawami

85220 Jednostki specjalistycznego 1 100,00

poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej

0830 Wpływy z usług 1 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00

85295 Pozostała działalność 184 000,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 120 000,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym

charakterze

0830 Wpływy z usług 13 995,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie 12 596 541,00

polityki społecznej

85321 Zespoły do spraw orzekania o 1 309 686,00

niepełnosprawności

2110 Dotacje celowe otrzymane z 1 306 487,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

2360 Dochody jednostek samorządu 3 199,00

terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych

ustawami

85324 Państwowy Fundusz 110 000,00

Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

0970 Wpływy z różnych dochodów 110 000,00



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

85333 Powiatowe urzędy pracy 10 968 287,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 775,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym

charakterze

0970 Wpływy z różnych dochodów 290 160,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z 9 804 872,00

powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie

porozumień (umów) między

jednostkami samorządu

terytorialnego

2690 Środki z Funduszu Pracy 872 480,00

otrzymane przez powiat z

przeznaczeniem na finasowanie

kosztów wynagrodzenia i

składek na ubezpieczenia

społeczne pracowników

powiatowego urzędu pracy

85395 Pozostała działalność 208 568,00

2057 Dotacje celowe w ramach 186 613,00

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 jst.

2059 Dotacje celowe w ramach 21 955,00

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 jst.

854 Edukacyjna opieka 857 653,00

wychowawcza

85403 Specjalne ośrodki 278 412,00

szkolno-wychowawcze

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 81 212,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym

charakterze

0830 Wpływy z usług 196 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

85406 Poradnie 96 180,00

psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne

0970 Wpływy z różnych dochodów 180,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z 96 000,00

tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań

bieżących

85410 Internaty i bursy szkolne 483 061,00

0690 Wpływy z różnych opłat 28 000,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 20 904,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym

charakterze

0830 Wpływy z usług 434 152,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00

855 Rodzina 6 132 870,00

85508 Rodziny zastępcze 4 639 400,00

0680 Wpływy od rodziców z tytułu 1 000,00

opłaty za pobyt dziecka w pieczy

zastępczej

0830 Wpływy z usług 2 651 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00

2160 Dotacje celowe otrzymane z 1 980 000,00

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

85510 Działalność placówek 1 493 470,00

opiekuńczo-wychowawczych

0680 Wpływy od rodziców z tytułu 1 000,00

opłaty za pobyt dziecka w pieczy

zastępczej

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 10 300,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym

charakterze

0830 Wpływy z usług 1 291 320,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 26 750,00



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

2160 Dotacje celowe otrzymane z 164 000,00

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

900 Gospodarka komunalna i 1 700 000,00

ochrona środowiska

90019 Wpływy i wydatki związane z 1 700 000,00

gromadzeniem środków z opłat i

kar za korzystanie ze

środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 1 700 000,00

Razem 261 181 687,00


