
DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1A

do projektu budżetu

Powiatu Poznańskiego

na 2020 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

020 Leśnictwo 50 000,00

02001 Gospodarka leśna 50 000,00

2460 Środki otrzymane od 50 000,00

pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora

finansów publicznych na

realizacje zadań bieżących

jednostek zaliczanych do

sektora finansów

publicznych

600 Transport i łączność 3 718 568,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 3 500 068,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z 2 553 200,00

powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie

porozumień (umów) między

jednostkami samorządu

terytorialnego

2710 Dotacja celowa otrzymana z 946 868,00

tytułu pomocy finansowej

udzielanej między

jednostkami samorządu

terytorialnego na

dofinansowanie własnych

zadań bieżących

60014 Drogi publiczne powiatowe 218 500,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów 3 000,00

egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów

upomnień

0920 Wpływy z pozostałych 2 000,00

odsetek

0950 Wpływy z tytułu kar i 100 000,00

odszkodowań wynikających z

umów

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z 110 000,00

tytułu pomocy finansowej

udzielanej między

jednostkami samorządu

terytorialnego na

dofinansowanie własnych

zadań bieżących
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700 Gospodarka mieszkaniowa 3 264 461,00

70005 Gospodarka gruntami i 3 264 461,00

nieruchomościami

0470 Wpływy z opłat za trwały 26 795,00

zarząd, użytkowanie i

służebności

0550 Wpływy z opłat z tytułu 3 889,00

użytkowania wieczystego

nieruchomości

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 988 600,00

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 449 300,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 39 171,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 538 706,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez

powiat

2360 Dochody jednostek 1 218 000,00

samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z

zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

710 Działalność usługowa 8 528 750,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i 6 881 750,00

kartografii

0690 Wpływy z różnych opłat 6 090 000,00

0830 Wpływy z usług 63 000,00

0920 Wpływy z pozostałych 50,00

odsetek

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 900,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 726 800,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez

powiat

71015 Nadzór budowlany 1 647 000,00
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2110 Dotacje celowe otrzymane z 1 647 000,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez

powiat

750 Administracja publiczna 1 227 856,00

75011 Urzędy wojewódzkie 643 660,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 643 660,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez

powiat

75020 Starostwa powiatowe 389 096,00

0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 16 632,00

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 309 964,00

0920 Wpływy z pozostałych 40 000,00

odsetek

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 500,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 195 100,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 92 570,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez

powiat

2120 Dotacje celowe otrzymane z 102 530,00

budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez

powiat na podstawie

porozumień z organami

administracji rządowej

752 Obrona narodowa 11 500,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 11 500,00
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2110 Dotacje celowe otrzymane z 11 500,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez

powiat

755 Wymiar sprawiedliwości 1 056 000,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1 056 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z 1 056 000,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez

powiat

756 Dochody od osób prawnych, 212 885 611,00

od osób fizycznych i od

innych jednostek

nieposiadających

osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich

poborem

75618 Wpływy z innych opłat 16 903 264,00

stanowiących dochody

jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie

ustaw

0420 Wpływy z opłaty 12 748 714,00

komunikacyjnej

0490 Wpływy z innych lokalnych 2 840 000,00

opłat pobieranych przez

jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw

0570 Wpływy z tytułu grzywien, 10 000,00

mandatów i innych kar

pieniężnych od osób

fizycznych

0580 Wpływy z tytułu grzywien i 100 000,00

innych kar pieniężnych od

osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

0590 Wpływy z opłat za koncesje i 170 000,00

licencje

0650 Wpływy z opłat za wydanie 1 032 550,00

prawa jazdy

0910 Wpływy z odsetek od 2 000,00

nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat
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75622 Udziały powiatów w 195 982 347,00

podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa

0010 Wpływy z podatku 184 982 347,00

dochodowego od osób

fizycznych

0020 Wpływy z podatku 11 000 000,00

dochodowego od osób

prawnych

758 Różne rozliczenia 74 799 434,00

75801 Część oświatowa subwencji 58 971 234,00

ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu 58 971 234,00

państwa

75832 Część równoważąca 15 828 200,00

subwencji ogólnej dla

powiatów

2920 Subwencje ogólne z budżetu 15 828 200,00

państwa

801 Oświata i wychowanie 3 998 569,00

80102 Szkoły podstawowe 8 700,00

specjalne

0610 Wpływy z opłat 70,00

egzaminacyjnych oraz opłat

za wydawanie świadectw,

dyplomów, zaświadczeń,

certyfikatów i ich duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 150,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 7 380,00

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 1 100,00

80115 Technika 4 672,00

0610 Wpływy z opłat 292,00

egzaminacyjnych oraz opłat

za wydawanie świadectw,

dyplomów, zaświadczeń,

certyfikatów i ich duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 180,00
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0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 4 200,00

składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego

lub innych jednostek

zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym

charakterze

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 068,00

0610 Wpływy z opłat 396,00

egzaminacyjnych oraz opłat

za wydawanie świadectw,

dyplomów, zaświadczeń,

certyfikatów i ich duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 72,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 600,00

składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego

lub innych jednostek

zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym

charakterze

80120 Licea ogólnokształcące 90 888,00

0610 Wpływy z opłat 806,00

egzaminacyjnych oraz opłat

za wydawanie świadectw,

dyplomów, zaświadczeń,

certyfikatów i ich duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 378,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 69 400,00

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 17 924,00

0920 Wpływy z pozostałych 730,00

odsetek

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 650,00

80121 Licea ogólnokształcące 27,00

specjalne

0690 Wpływy z różnych opłat 27,00

80130 Szkoły zawodowe 31 100,00
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0610 Wpływy z opłat 700,00

egzaminacyjnych oraz opłat

za wydawanie świadectw,

dyplomów, zaświadczeń,

certyfikatów i ich duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 400,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 30 000,00

składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego

lub innych jednostek

zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym

charakterze

80134 Szkoły zawodowe specjalne 27,00

0690 Wpływy z różnych opłat 27,00

80140 Placówki kształcenia 1 035 010,00

ustawicznego, placówki

kształcenia praktycznego i

ośrodki dokształcania i

doskonalenia zawodowego

0830 Wpływy z usług 1 035 000,00

0920 Wpływy z pozostałych 10,00

odsetek

80146 Dokształcanie i doskonalenie 20 000,00

nauczycieli

2120 Dotacje celowe otrzymane z 20 000,00

budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez

powiat na podstawie

porozumień z organami

administracji rządowej

80195 Pozostała działalność 2 807 077,00

2057 Dotacje celowe w ramach 2 454 113,00

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

jednostki samorządu terytor
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2059 Dotacje celowe w ramach 56 564,00

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

jednostki samorządu terytor

2120 Dotacje celowe otrzymane z 296 400,00

budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez

powiat na podstawie

porozumień z organami

administracji rządowej

851 Ochrona zdrowia 4 816 943,00

85156 Składki na ubezpieczenie 4 052 343,00

zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego

2110 Dotacje celowe otrzymane z 4 052 343,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez

powiat

85158 Izby wytrzeźwień 764 600,00

0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z 684 600,00

tytułu pomocy finansowej

udzielanej między

jednostkami samorządu

terytorialnego na

dofinansowanie własnych

zadań bieżących

852 Pomoc społeczna 6 242 073,00

85202 Domy pomocy społecznej 5 396 757,00

0830 Wpływy z usług 4 830 000,00

0920 Wpływy z pozostałych 5,00

odsetek

0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00

2130 Dotacje celowe otrzymane z 550 752,00

budżetu państwa na

realizację bieżących zadań

własnych powiatu

85203 Ośrodki wsparcia 572 216,00
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2110 Dotacje celowe otrzymane z 572 016,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez

powiat

2360 Dochody jednostek 200,00

samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z

zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

85220 Jednostki specjalistycznego 3 100,00

poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki

interwencji kryzysowej

0830 Wpływy z usług 3 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00

85295 Pozostała działalność 270 000,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 200 000,00

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 13 000,00

0920 Wpływy z pozostałych 5,00

odsetek

0970 Wpływy z różnych dochodów 56 995,00

853 Pozostałe zadania w 15 636 651,00

zakresie polityki społecznej

85321 Zespoły do spraw orzekania 1 474 438,00

o niepełnosprawności

2110 Dotacje celowe otrzymane z 1 472 249,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez

powiat

2360 Dochody jednostek 2 189,00

samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z

zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami
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85324 Państwowy Fundusz 180 525,00

Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

0970 Wpływy z różnych dochodów 180 525,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 13 720 333,00

0620 Wpływy z opłat za 32 800,00

zezwolenia, akredytacje oraz

opłaty ewidencyjne, w tym

opłaty za częstotliwości 

0690 Wpływy z różnych opłat 767 200,00

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 200 000,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z 11 798 467,00

powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie

porozumień (umów) między

jednostkami samorządu

terytorialnego

2690 Środki z Funduszu Pracy 921 091,00

otrzymane na realizację

zadań wynikających z

odrębnych ustaw

85395 Pozostała działalność 261 355,00

2057 Dotacje celowe w ramach 257 367,00

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

jednostki samorządu terytor
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2059 Dotacje celowe w ramach 3 988,00

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

jednostki samorządu terytor

854 Edukacyjna opieka 1 102 100,00

wychowawcza

85403 Specjalne ośrodki 362 824,00

szkolno-wychowawcze

0610 Wpływy z opłat 30,00

egzaminacyjnych oraz opłat

za wydawanie świadectw,

dyplomów, zaświadczeń,

certyfikatów i ich duplikatów

0640 Wpływy z tytułu kosztów 300,00

egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów

upomnień

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 85 000,00

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 239 800,00

0920 Wpływy z pozostałych 1 070,00

odsetek

2057 Dotacje celowe w ramach 36 624,00

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

jednostki samorządu terytor

85406 Poradnie 103 688,00

psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie

specjalistyczne
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0970 Wpływy z różnych dochodów 688,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z 103 000,00

tytułu pomocy finansowej

udzielanej między

jednostkami samorządu

terytorialnego na

dofinansowanie własnych

zadań bieżących

85410 Internaty i bursy szkolne 635 588,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 22 300,00

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 613 200,00

0920 Wpływy z pozostałych 88,00

odsetek

855 Rodzina 7 307 018,00

85508 Rodziny zastępcze 5 109 330,00

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 3 340 000,00

0920 Wpływy z pozostałych 500,00

odsetek

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 600,00

z lat ubiegłych

2160 Dotacje celowe otrzymane z 1 767 680,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu

administracji rządowej

zlecone powiatom, związane

z realizacją dodatku

wychowawczego, dodatku

do zryczałtowanej kwoty

oraz dodatku w wysokości

świadczenia

wychowawczego stanowiąc

85510 Działalność placówek 2 160 437,00

opiekuńczo-wychowawczych
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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 1 800 000,00

0920 Wpływy z pozostałych 100,00

odsetek

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 1 000,00

z lat ubiegłych

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00

2160 Dotacje celowe otrzymane z 328 787,00

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu

administracji rządowej

zlecone powiatom, związane

z realizacją dodatku

wychowawczego, dodatku

do zryczałtowanej kwoty

oraz dodatku w wysokości

świadczenia

wychowawczego stanowiąc

85595 Pozostała działalność 37 251,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 12 600,00

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 7 500,00

0920 Wpływy z pozostałych 1,00

odsetek

0970 Wpływy z różnych dochodów 17 150,00

900 Gospodarka komunalna i 1 132 835,00

ochrona środowiska

90011 Fundusz Ochrony 280 000,00

Środowiska i Gospodarki

Wodnej
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2460 Środki otrzymane od 280 000,00

pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora

finansów publicznych na

realizacje zadań bieżących

jednostek zaliczanych do

sektora finansów

publicznych

90019 Wpływy i wydatki związane z 852 835,00

gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

0570 Wpływy z tytułu grzywien, 2 835,00

mandatów i innych kar

pieniężnych od osób

fizycznych

0690 Wpływy z różnych opłat 850 000,00

Razem 345 778 369,00
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