
Załącznik nr 3

do Uchwały nr

Zarządu Powiatu w Poznaniu

z dnia    

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 952 000,00        

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 952 000,00        

0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 

służebności
40 000,00              

w tym:

- przekazywane do budżetu państwa 30 000,00              

- dochód jst 10 000,00              

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości
2 760 000,00        

w tym:

- przekazywane do budżetu państwa 2 070 000,00        

- dochód jst 690 000,00           

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

204 990,00           

w tym:

- przekazywane do budżetu państwa 153 742,50           

- dochód jst 51 247,50              

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczestego przysługującego osobom fizycznym w 

prawo własności

700 000,00           

w tym:

- przekazywane do budżetu państwa 525 000,00           

- dochód jst 175 000,00           

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
772 010,00           

w tym:

- przekazywane do budżetu państwa 579 007,50           

- dochód jst 193 002,50           

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 375 000,00           

w tym:

- przekazywane do budżetu państwa 281 250,00           

- dochód jst 93 750,00              

0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00           

w tym:

- przekazywane do budżetu państwa 95 000,00              

- dochód jst 5 000,00                

852 Pomoc społeczna 4 000,00                

85203 Ośrodki wsparcia 4 000,00                

0830 Wpływy z usług 4 000,00                

w tym:

- przekazywane do budżetu państwa 3 800,00                

- dochód jst 200,00                   

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 



853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 43 771,00              

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 43 771,00              

0690 Wpływy z różnych opłat 43 771,00              

w tym:

- przekazywane do budżetu państwa 41 582,00              

- dochód jst 2 189,00                

Razem 4 999 771,00        
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