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UKŁAD WYKONAWCZY DO BUDŻETU 
POWIATU KŁOBUCKIEGO NA 2008 ROK 

zestawienie dochodów – wg działów 
 
                   

    w złotych   

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan na 2008 
rok 

1 2 3 4 5 

   O G Ó Ł E M : 40.525.985

010   Rolnictwo i łowiectwo 50.000

 01005  Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

50.000

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

50.000

020   Leśnictwo 150.500
 02001  Gospodarka leśna 150.500

 

 

2460 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
na realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 

150.500

600   Transport i łączność 3.903.982

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie 1.897.982

  2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 
województwa na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

1.897.982

 60014  Drogi publiczne powiatowe 2.006.000

  2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
realizację zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych 

286.000

  2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

120.000

  6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
powiatów pozyskane z innych źródeł 

1.600.000

 1



1 2 3 4 5 

700   Gospodarka mieszkaniowa 247.460

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 247.460

  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 

12.719

  0750 Dochody z tytułu najmu i dzierżawy 
składników majątkowych 

30.855

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności nieruchomości 

125.000

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

11.136

  2350 Dochody budżetu państwa związane z 
realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

67.750

710   Działalność usługowa 541.148

 71012  Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej 

34.634

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

34.634

 71013  Prace geodezyjne i kartograficzne 79.756

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

79.756

 71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6.218

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

6.218

 71015  Nadzór budowlany 420.540

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

420.390

  2350 Dochody budżetu państwa związane z 
realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

150
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750   Administracja publiczna 3.163.760

 75011  Urzędy wojewódzkie 203.042

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

203.042

 75020  Starostwo powiatowe 2.933.718

  0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.879.718

  6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

54.000

 75045  Komisje poborowe 27.000

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

27.000

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

3.577.159

 75411  Komenda powiatowa PSP 3.455.000

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

3.454.000

  2350 Dochody budżetu państwa związane z 
realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

1.000

 75414  Obrona cywilna 122.159

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

122.159

756   Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

8.987.546

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw 

100.000

 3



1 2 3 4 5 

  0690 Wpływy z różnych opłat 100.000

 75622  Udziały powiatów w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

8.887.546

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8.772.546

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 115.000

758   Różne rozliczenia 16.427.903

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 11.893.750

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.893.750

 75803  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 
powiatów 3.719.652

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.719.652

 75814  Różne rozliczenia 110.000

  0920 Pozostałe odsetki 110.000

 75832  Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
powiatów 704.501

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 704.501

801   Oświata i wychowanie 6.278

 80197  Gospodarstwo pomocnicze 6.278

  2380 Wpływy do budżetu części zysku 
gospodarstwa pomocniczego 6.278

851   Ochrona zdrowia 1.772.868

 85111  Szpitale ogólne 750.000

  6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
powiatów pozyskane z innych źródeł 

750.000

 85156  Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

1.022.868

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

1.022.868

852   Pomoc społeczna 1.399.881
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 85201  Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1.331.640

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

1.331.640

 85204  Rodziny zastępcze 68.241

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

68.241

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

297.500

 85333  Powiatowy Urząd Pracy 297.500

  2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez 
powiat z przeznaczeniem na finansowanie 
kosztów wynagrodzenia i składek na 
ubezpieczenie społeczne pracowników 
powiatowego urzędu pracy 

297.500
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