
              Zał�cznik Nr 1 

PLAN  DOCHODÓW  BUD�ETOWYCH NA 2005  ROK 
                        w złotych 

Dział § Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 

1 2 3 4 

  O G Ó Ł E M : 38.169.880 
020  Le�nictwo 141.500 

 2460 

�rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych na realizacj� zada� 
bie��cych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

141.500 

600  Transport i ł�czno�� 7.941.483 

 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorz�du województwa 
na zadania bie��ce realizowane na podstawie 
porozumie� (umów) mi�dzy jednostkami samorz�du 
terytorialnego 

1.119.503 

 6292 �rodki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów 
pozyskane z innych �ródeł 

763.554 

 6298 �rodki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów 
pozyskane z innych �ródeł 

5.630.074 

 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi�dzy 
jednostkami samorz�du terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zada� inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

428.352 

700  Gospodarka mieszkaniowa 911.932 

 0470 Wpływy z opłat za zarz�d, u�ytkowanie i u�ytkowanie 
wieczyste nieruchomo�ci 

54.394 

 0750 Dochody z tytułu najmu i dzier�awy składników 
maj�tkowych 

19.710 

 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno�ci 
nieruchomo�ci 

722.065 

 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na zadania 
bie��ce z zakresu administracji rz�dowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

115.763 

710  Działalno�� usługowa 362.194 

 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni��ne od ludno�ci 75 

 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na zadania 
bie��ce z zakresu administracji rz�dowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

356.119 

 6410 
Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 
rz�dowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

6.000 



realizowane przez powiat  

750  Administracja publiczna 1.847.876 

 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.614.276 

 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na zadania 
bie��ce z zakresu administracji rz�dowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

233.600 

754  Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona 
przeciwpo�arowa 

2.337.470 

 0750 Dochody z najmu i dzier�awy składników maj�tkowych 1.000 

 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na zadania 
bie��ce z zakresu administracji rz�dowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

2.336.470 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci 
prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem 

5.313.369 

 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5.281.369 

 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 32.000 

758  Ró�ne rozliczenia 14.570.646 

 0920 Pozostałe odsetki 30.000 

 2920 Subwencje ogólne z bud�etu pa�stwa 14.540.646 

801  O�wiata i wychowanie 2.592.700 

 2380 Wpływy do bud�etu cz��ci zysku gospodarstwa 
pomocniczego 

4.982 

 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 

2.587.718 

851  Ochrona zdrowia 727.253 

 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na zadania 
bie��ce z zakresu administracji rz�dowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

727.253 

852  Pomoc społeczna 1.423.457 

 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na zadania 
bie��ce z zakresu administracji rz�dowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

7.000 

 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie��ce 
realizowane na podstawie porozumie� mi�dzy 
jednostkami samorz�du terytorialnego 

1.416.457 

 


