
DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU Załącznik nr 1A

POWIATU POZNAŃSKIEGO do projektu budżetu
Powiatu Poznańskiego
na 2018 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 67 000,00

02001 Gospodarka leśna 67 000,00

2460 Środki otrzymane od 67 000,00

pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizacje zadań

bieżących jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych

600 Transport i łączność 10 500,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 10 500,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów 2 500,00

egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień

0950 Wpływy z tytułu kar i 5 000,00

odszkodowań wynikających z

umów

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 071 843,00

70005 Gospodarka gruntami i 4 071 843,00

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 1 065 122,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym

charakterze



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

0830 Wpływy z usług 369 105,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 485 451,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

2360 Dochody jednostek samorządu 2 132 000,00

terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych

ustawami

710 Działalność usługowa 9 930 385,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i 8 368 385,00

kartografii

0690 Wpływy z różnych opłat 5 900 000,00

0830 Wpływy z usług 63 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00

2057 Dotacje celowe w ramach 1 778 685,00

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.

2110 Dotacje celowe otrzymane z 625 350,002110 Dotacje celowe otrzymane z 625 350,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

71015 Nadzór budowlany 1 562 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 1 562 000,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

750 Administracja publiczna 1 037 967,00

75011 Urzędy wojewódzkie 531 403,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 531 403,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

75020 Starostwa powiatowe 396 564,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 8 584,00

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 297 598,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 700,00

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 środkówramach budżetu środków

europejskich, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych

2710 Dotacja celowa otrzymana z 15 682,00

tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań

bieżących

75045 Kwalifikacja wojskowa 110 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 110 000,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

752 Obrona narodowa 9 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 9 200,00



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

2110 Dotacje celowe otrzymane z 9 200,00

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, 173 444 747,00

od osób fizycznych i od

innych jednostek

nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

75618 Wpływy z innych opłat 17 208 276,00

stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 13 444 776,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 2 560 000,00

pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustawpodstawie odrębnych ustaw

0570 Wpływy z tytułu grzywien, 10 000,00

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

0590 Wpływy z opłat za koncesje i 55 000,00

licencje

0650 Wpływy z opłat za wydanie 1 123 500,00

prawa jazdy

0910 Wpływy z odsetek od 5 000,00

nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat

75622 Udziały powiatów w podatkach 156 236 471,00

stanowiących dochód budżetu

państwa

0010 Wpływy z podatku dochodowego 146 236 471,00

od osób fizycznych



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

0020 Wpływy z podatku dochodowego 10 000 000,00

od osób prawnych

758 Różne rozliczenia 58 653 400,00

75801 Część oświatowa subwencji 44 446 222,00

ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu 44 446 222,00

państwa

75832 Część równoważąca subwencji 14 207 178,00

ogólnej dla powiatów

2920 Subwencje ogólne z budżetu 14 207 178,00

państwa

801 Oświata i wychowanie 2 612 577,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 080,00

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych 100,00

oraz opłat za wydawanie

świadectw, dyplomów,

zaświadczeń, certyfikatów i ich

duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 30,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 6 380,00

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 70,000920 Wpływy z pozostałych odsetek 70,00

0960 Wpływy z otrzymanych 2 500,00

spadków, zapisów i darowizn w

postaci pieniężnej

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00

80110 Gimnazja 45,00

0690 Wpływy z różnych opłat 45,00

80115 Technika 4 803,00

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych 340,00

oraz opłat za wydawanie

świadectw, dyplomów,

zaświadczeń, certyfikatów i ich

duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 213,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 4 250,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

oraz innych umów o podobnym

charakterze

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 339,00

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych 24,00

oraz opłat za wydawanie

świadectw, dyplomów,

zaświadczeń, certyfikatów i ich

duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 15,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 300,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym

charakterze

80120 Licea ogólnokształcące 107 375,00

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych 834,00

oraz opłat za wydawanie

świadectw, dyplomów,

zaświadczeń, certyfikatów i ich

duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 586,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 79 800,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych dojednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym

charakterze

0830 Wpływy z usług 24 540,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 615,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00

80130 Szkoły zawodowe 102 243,00

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych 536,00

oraz opłat za wydawanie

świadectw, dyplomów,

zaświadczeń, certyfikatów i ich

duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 423,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 32 450,00

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

oraz innych umów o podobnym

charakterze

2057 Dotacje celowe w ramach 68 834,00

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 674 032,00

i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego

0830 Wpływy z usług 674 032,00

80195 Pozostała działalność 1 713 660,00

2057 Dotacje celowe w ramach 1 615 827,00

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 97 833,00

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 ramachustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jst.

851 Ochrona zdrowia 6 230 327,00

85156 Składki na ubezpieczenie 5 740 986,00

zdrowotne oraz świadczenia dla

osób nie objętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego

2110 Dotacje celowe otrzymane z 5 740 986,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

85158 Izby wytrzeźwień 489 341,00

0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z 429 341,00

tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

dofinansowanie własnych zadań

bieżących

852 Pomoc społeczna 5 080 324,00

85202 Domy pomocy społecznej 4 455 878,00

0830 Wpływy z usług 3 900 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00

2130 Dotacje celowe otrzymane z 539 818,00

budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych

powiatu

85203 Ośrodki wsparcia 437 790,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 437 460,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

2360 Dochody jednostek samorządu 330,00

terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych

ustawami

85220 Jednostki specjalistycznego 2 656,00

poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej

0830 Wpływy z usług 2 556,000830 Wpływy z usług 2 556,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00

85295 Pozostała działalność 184 000,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 121 995,00

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 12 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie 13 565 512,00

polityki społecznej

85321 Zespoły do spraw orzekania o 1 385 315,00

niepełnosprawności

2110 Dotacje celowe otrzymane z 1 383 086,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

2360 Dochody jednostek samorządu 2 229,00

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

85333 Powiatowe urzędy pracy 11 614 936,00

0690 Wpływy z różnych opłat 990 000,00

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 282 580,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z 10 341 581,00

powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie

porozumień (umów) między

jednostkami samorządujednostkami samorządu

terytorialnego

85395 Pozostała działalność 455 261,00

2057 Dotacje celowe w ramach 407 362,00

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 47 899,00

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 872 839,00

wychowawcza



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

85403 Specjalne ośrodki 297 930,00

szkolno-wychowawcze

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych 30,00

oraz opłat za wydawanie

świadectw, dyplomów,

zaświadczeń, certyfikatów i ich

duplikatów

0640 Wpływy z tytułu kosztów 300,00

egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 98 500,00

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 198 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

85406 Poradnie 98 180,00

psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne

0970 Wpływy z różnych dochodów 180,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z 98 000,00

tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego nasamorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań

bieżących

85410 Internaty i bursy szkolne 476 729,00

0690 Wpływy z różnych opłat 28 600,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 25 074,00

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 423 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 55,00

855 Rodzina 6 535 413,00

85508 Rodziny zastępcze 4 702 950,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów 50,00

egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

0680 Wpływy od rodziców z tytułu 500,00

opłaty za pobyt dziecka w pieczy

zastępczej

0830 Wpływy z usług 2 745 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 7 000,00

ubiegłych

2160 Dotacje celowe otrzymane z 1 950 000,00

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 1 799 081,00

opiekuńczo-wychowawczych

0640 Wpływy z tytułu kosztów 50,00

egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień

0680 Wpływy od rodziców z tytułu 500,00

opłaty za pobyt dziecka w pieczy

zastępczej

0830 Wpływy z usług 1 650 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 750,00

ubiegłych

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,000970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00

2160 Dotacje celowe otrzymane z 117 681,00

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

85595 Pozostała działalność 33 382,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 11 682,00

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 4 700,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 17 000,00



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

900 Gospodarka komunalna i 1 015 000,00

ochrona środowiska

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i 15 000,00

Gospodarki Wodnej

2460 Środki otrzymane od 15 000,00

pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizacje zadań

bieżących jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych

90019 Wpływy i wydatki związane z 1 000 000,00

gromadzeniem środków z opłat i

kar za korzystanie ze

środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 000,00

Razem 284 081 094,00


