
 
 
 
                                                                                                Załącznik Nr 1 do  Uchwały             
                                                                                                        Rady Powiatu w Głubczycach  
 
                                                                                                                                                                                              
 

    PLAN 
 

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 
 

NA  2011 ROK 
 

POWIATU  GŁUBCZYCKIEGO 
                                                                                               
 
 
Lp. Dział    Rozdział                  Treść                                                                                    Plan  w zł. 
 
 
I.           DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                        
 
1.    010                  ROLNICTWO  I   ŁOWIECTWO                           30.000,-                       
                
        01005      Prace geodezyjno-urządzeniowe                                                     30.000,-                  
                                na potrzeby rolnictwa 
 

        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                       30.000,-       
                                na zadania bieżące z zakresu administracji  
                               rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                               realizowane przez powiat 
 
 
2.    020                  LEŚNICTWO                                                                                40.760,-                            
                                              
                02001     Gospodarka leśna                                                                             40.760,- 
         
                              Środki otrzymane od pozostałych jednostek                                     40.760,-     
                              zaliczanych do sektora finansów publicznych 
                              na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych  
                             do sektora finansów publicznych                               
                     
 
3.    700                  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                                        340.000,-              
 
                 70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                     340.000,-  
                                   
              

       Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie                   25.000,-                    
                               wieczyste nieruchomości  



 
                                Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych               60.000,-           
                                Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
                     innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
                               oraz innych umów o podobnym charakterze 
 
                               Wpływy z różnych dochodów                                             50.000,-                                   
                       
                                Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                45.000,-                          
                                na zadania bieżące z zakresu administracji  
                                rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
                                realizowane przez powiat 
                               
                               Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane                160.000,- 
                               z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej    
                              oraz innych zadań zleconych ustawami                
 
 
4.     710                  DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA                                                715.107,-                                              
                  
                 71013     Prace geodezyjne i kartograficzne                                                   40.000,- 
                                (nieinwestycyjne) 
 
 

        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                 40.000,-                      
                                na zadnia bieżące z zakresu administracji 
                                rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
                                realizowane przez powiat 
 
 
                71014      Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                     358.000,- 

        
        Wpływy z usług                                                                              338.000,-  
 
         
        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                20.000,-                      

                                na zadnia bieżące z zakresu administracji 
                                rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
                                realizowane przez powiat 
 
 
                71015      Nadzór budowlany                                                                        317.107,- 
 

        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                             317.107,-                       
                                na zadnia bieżące z zakresu administracji 
                                rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
                                realizowane przez powiat 
                                  
 
 



5.   750                   ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                             918.906,-   
       
               75001      Urzędy naczelnych i centralnych organów                                      67.000,- 
                               administracji rządowej  
                                          
                               Dotacje celowe w ramach programów finansowanych                   67.000,- 
                               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 
                                                                                                                                                                            
 
               75011      Urzędy wojewódzkie                                                                      114.740,-                                                                              
                                           
                               Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                               114.740,-                     
                               na zadania bieżące z zakresu administracji  
                               rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami 
                               realizowane przez powiat                               
 
             
               75020      Starostwa powiatowe                                                                       85.000,-                                          
                               
 

        Pozostałe odsetki                                                                              53.000,-          
 
                               Wpływy z różnych dochodów                                                          20.000,-  
      
                               Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę                          12.000,-                      
                               samorządu terytorialnego 

 
  
               75045      Kwalifikacja  wojskowa                                                                   20.500,-  
                                                        
                               Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                  8.500,-   
                               na zadnia bieżące z zakresu administracji 
                               rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                               realizowane przez powiat        
          
                              Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                  12.000,-                    
                               na zadania bieżące realizowane przez powiat  
                               na podstawie porozumień z organami administracji 
                               rządowej                                 
 
  
               75095      Pozostała działalność                                                                      631.666,- 
 
                               Dotacje celowe w ramach programów finansowanych                  600.624,- 
                               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 
                                                                                                                                                                            



                               Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na  realizację          31.042,-       
                               bieżących  zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                     
 
 
 
6.   752                   OBRONA NARODOWA                                                        4.000,-           
  
               75212      Pozostałe wydatki obronne                                                                4.000,- 
 

       Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                   4.000,-           
                               na zadnia bieżące z zakresu administracji 
                               rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                               realizowane przez powiat         
         
 
 
7.  754                    BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE                                                                                          
                               I  OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA                               3.225.000,- 
     
               75411      Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                3.225.000,- 
  

       Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                    
                               na zadania bieżące z zakresu administracji 
                               rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                               realizowane przez powiat 
  
 
8.   756                  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB                 6.039.152,-   
                              FIZYCZNYCH  I  OD  INNYCH   JEDNOSTEK   
                              NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ 
                              ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM           
 
              75618      Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek           1.030.000,- 
                               samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  
 
          
        Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                   900.000,-    
                    

      Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez                     130.000,- 
       jednostki samorządu terytorialnego na podstawie                                                                                   
       odrębnych ustaw 

 
             75622      Udział powiatów w podatkach stanowiących                               5.009.152,- 
                             dochód budżetu państwa 
                                                                                                                       
                              Podatek dochodowy od osób fizycznych                                      4.959.152,-                    
 
                              Podatek dochodowy od osób prawnych                                            50.000,-               

   
 



9.   758                RÓŻNE ROZLICZENIA                                                           16.286.143,-                                                  
 
 
               75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek                      11.306.888,- 
                             samorządu terytorialnego 
 

              Subwencje ogólne z budżetu państwa                                         11.306.888,-         
 
    

               75803   Część wyrównawcza  subwencji ogólnej dla powiatów                 3.459.489,- 
 

              Subwencje ogólne z budżetu państwa                                           3.459.489,-         
 
 

               75832   Część równoważąca  subwencji ogólnej dla powiatów                  1.519.766,- 
 

              Subwencje ogólne z budżetu państwa                                           1.519.766,-         
 
 
10.   801                OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                                                 236.926,-          
                           
 
                 80120   Licea ogólnokształcące                                                                     23.150,- 
 
                              Wpływy z różnych opłat                                                                     1.000,-                                                      
 
                              Dochody z najmu i dzierżawy składników                                       12.000,-      
                              majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek  
                              samorządu terytorialnego lub innych jednostek  
                              zaliczanych do sektora finansów publicznych  
                              oraz innych umów o podobnym charakterze 
                                      
                             Wpływy z usług                                                                                 10.000,-    
 
                             Pozostałe odsetki                                                                                    150,-        
 
 
                 80130   Szkoły zawodowe                                                                            151.200,- 
 
                              Wpływy z różnych opłat                                                                     1.000,-                                                        
 
                              Dochody z najmu i dzierżawy składników                                       20.000,-      
                              majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek  
                              samorządu terytorialnego lub innych jednostek  
                              zaliczanych do sektora finansów publicznych  
                              oraz innych umów o podobnym charakterze 
                                      
                             Wpływy z usług                                                                               130.000,-    
 
                              Pozostałe odsetki                                                                                    200,-        



 
 
          80142        Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                        62.576,- 
 
                              Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące                   62.576,-  
                              realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
                              jednostkami samorządu terytorialnego  
  
                    
                            
11.   851               OCHRONA  ZDROWIA                                                            1.583.000,-                               
 
                85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia                1.583.000,- 
                             dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
                             zdrowotnego 
 
                             Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                       
                             na zadania bieżące z zakresu administracji  
                             rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                             realizowane przez powiat 
 
 
12.    852              POMOC  SPOŁECZNA                                                         16.499.200,-   
 
                85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                            644.200,- 
 
                             Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności                                  2.000,-                                
                             za utrzymanie dzieci (wychowanków)  

     w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
                             i w rodzinach zastępczych 
 
                             Wpływy z różnych dochodów                                                         12.000,-                                          
         
                             Pozostałe odsetki                                                                                 200,-                                                                                                                    
                              
                              Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania                          630.000,-                                    
                              bieżące realizowane na podstawie porozumień 
                             (umów) między jednostkami samorządu 
                              terytorialnego 
 
  
        85202          Domy pomocy społecznej                                                            15.726.000,-   
  
                             Dochody z najmu i dzierżawy składników                                       55.000,-                
                             majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek  
                             samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
                             zaliczanych do sektora finansów publicznych  
                             oraz innych umów o podobnym charakterze 
                              
                            Wpływy z usług                                                                            7.810.000,-               



                            Pozostałe odsetki                                                                              3.000,-                                             
                                      
                            Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                      7.858.000,-          

             realizację bieżących zadań własnych powiatu 
                              
        85204          Rodziny zastępcze                                                                          111.000,- 
 
                              Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania                            111.000,-                            
                              bieżące realizowane na podstawie porozumień 
                             (umów) między jednostkami samorządu 
                              terytorialnego 
 
         85205           Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             18.000,- 
 
                              Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                 18.000,-          
                              na zadania bieżące z zakresu administracji  
                              rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                              realizowane przez powiat 
 
13.   853               POZOSTAŁE  ZADANIA  W  ZAKRESIE                                567.959,-  
                             POLITYKI  SPOŁECZNEJ   
                             
                 85321   Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                             71.000,- 
 
                             Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                   71.000,-                                        
                             na zadania bieżące z zakresu administracji 
                             rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                             realizowane przez powiat 
 
                   85324   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                                             25.000,- 
                             Niepełnosprawnych  
 
                            Wpływy z różnych dochodów                                                             25.000,-                              
                
 
               85333    Powiatowe urzędy pracy                                                                   458.000,- 
             
                             Pozostałe odsetki                                                                                     500,-                               
                                                        
                            Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat                           457.500,-            
                            z przeznaczeniem na finansowanie kosztów  
                            wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia  
                            społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 
 
              85395    Pozostała działalność                                                                           13.959,- 
 
                            Dotacje celowe w ramach programów finansowanych                       13.959,- 
                            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 



 
14.    854              EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA                       234.250,-                
   
        
                85403   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                         54.200,- 
 
                              Wpływy z różnych opłat                                                                        100,-                 
 
                              Dochody z najmu i dzierżawy składników                                        20.000,-                        
                              majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
                              samorządu terytorialnego lub innych jednostek  
                              zaliczanych do sektora finansów publicznych  
                              oraz innych umów o podobnym charakterze 
                           
                         Wpływy z usług                                                                                  34.000,-                           
 
                              Pozostałe odsetki                                                                                    100,-                          
 
              85410     Internaty i bursy szkolne                                                                   180.050,- 
 
                              Dochody z najmu i dzierżawy składników                                      100.000,-                                       
                              majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
                              samorządu terytorialnego lub innych jednostek  
                              zaliczanych do sektora finansów publicznych  
                              oraz innych umów o podobnym charakterze 
                           
                         Wpływy z usług                                                                                  80.000,-                                
 
                              Pozostałe odsetki                                                                                     50,- 
 
 
15.      900            GOSPODARKA KOMUNALNA  I  OCHRONA                       180.000,-                   
                             ŚRODOWISKA  
 
                90019    Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków                 180.000,- 
                               z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
        
                              Wpływy z różnych opłat                                                                  180.000,- 
 
 
           RAZEM DOCHODY BIE ŻĄCE                                  46.900.403,- 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. DOCHODY  MAJ ĄTKOWE                           
 
                                    
 
1.    600       TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ                                               3.049.700,-
   
 
                 60014      Drogi publiczne powiatowe                                                       3.049.700,-   
 
                                Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                           1.120.700,- 
                                 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
                                 własnych powiatu 
  
                                 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych             1.929.000,-    
                                 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 
 
 
2.   700                     GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                         20.000,- 
     
 
                 70005     Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                      20.000,- 
 
                                Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności                     20.000,- 
                                 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   
 
 
3.   750                     ADMINISTRACJA   PUBLICZNA                                          100.000,- 
 
 
                   75020      Starostwa powiatowe                                                                  100.000,-    
 
                                Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                          100.000,-      
  
 
4.   801                    OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                                             2.045.260,-          
                  
                
                   80120   Licea ogólnokształcące                                                              1.620.260,- 
 
                                Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                           1.195.260,- 
                                na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
                                własnych powiatu 
                                      
                               Dotacje celowe w ramach programów finansowanych                  425.000,- 
                               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 



                  80130   Szkoły zawodowe                                                                           425.000,- 
  
                               Dotacje celowe w ramach programów finansowanych                  425.000,- 
                               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 
 
 
5.   853                  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  

       POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                    255.900,-     
      
 

                   85333   Powiatowe urzędy pracy                                                              255.900,- 
 
   Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych      255.900,- 

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora  
finansów publicznych 

 
 
RAZEM   DOCHODY   MAJ ĄTKOWE                                            5.470.860,-                                
                                                                      
OGÓŁEM    DOCHODY:                                                                52.371.263,-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


