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Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 193/597/18 z dnia 3.01.18r.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 15 165,00

01095 Pozostała działalność 15 165,00

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

15 165,00

020 Leśnictwo 125 000,00

02001 Gospodarka leśna 125 000,00

2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora  
finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek  
zaliczanych do sektora finansów publicznych

125 000,00

600 Transport i łączność 232,00

60095 Pozostała działalność 232,00

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

232,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 298 200,26

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 298 200,26

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 666,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00

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

14 555,00

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa  
użytkowania wieczystego nieruchomości

2 435 195,26

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

146 064,00

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700 720,00

710 Działalność usługowa 1 214 868,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 767 241,00

0690 Wpływy z różnych opłat 600 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 350,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00

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

154 891,00

71015 Nadzór budowlany 447 627,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00

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

447 327,00

750 Administracja publiczna 2 048 984,65

75020 Starostwa powiatowe 1 867 856,86

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

54 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 35 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00
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2057

Dotacje celowe w ramach 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 terytorialnego

78 101,40

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego

1 693 255,46

75045 Kwalifikacja wojskowa 48 000,00

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

48 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 121 127,79

2058

Dotacje celowe w ramach 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 terytorialnego

50 127,79

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego

71 000,00

75095 Pozostała działalność 12 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 157,00

75414 Obrona cywilna 3 000,00

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

3 000,00

75495 Pozostała działalność 9 157,00

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

9 157,00

755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00

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

187 812,00

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

14 695 000,00

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

1 745 000,00

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 240 000,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu  
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 330 000,00

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 175 000,00

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 950 000,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 800 000,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000,00

758 Różne rozliczenia 17 477 467,00

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu  
terytorialnego

11 764 840,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 764 840,00

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 195 038,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 195 038,00

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 517 589,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 517 589,00

801 Oświata i wychowanie 2 611 716,00

80101 Szkoły podstawowe 596 478,00

0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,  
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 20,00
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0690 Wpływy z różnych opłat 15,00

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

835,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 120,00

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego

595 428,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 250,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00

80110 Gimnazja 1 878 152,00

0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,  
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 60,00

0690 Wpływy z różnych opłat 50,00

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

6 790,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 280,00

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego

1 870 772,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 8 500,00

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego

8 500,00

80115 Technika 1 950,00

0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,  
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

200,00

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00

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

1 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00

80120 Licea ogólnokształcące 1 945,00

0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,  
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 45,00

0690 Wpływy z różnych opłat 35,00

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

1 550,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 155,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 160,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne 80,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 80,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 571,00

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego

10 571,00

80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i  
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

84 700,00

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego

84 700,00

80195 Pozostała działalność 29 090,00
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2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego

29 090,00

851 Ochrona zdrowia 2 142 000,00

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

2 142 000,00

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

2 142 000,00

852 Pomoc społeczna 15 493 355,28

85202 Domy pomocy społecznej 15 493 155,28

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

58 300,00

0830 Wpływy z usług 6 736 579,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 850,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 14 400,00

2130
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu

6 468 309,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego

2 213 717,28

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 200,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 328 600,00

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 2 308 600,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00

2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego

1 840 000,00

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

467 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 595 374,00

85401 Świetlice szkolne 652 501,00

0830 Wpływy z usług 157 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 45,00

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego

494 956,00

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 260,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 190,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00

85410 Internaty i bursy szkolne 544 239,00

0830 Wpływy z usług 194 865,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego

349 264,00

85411 Domy wczasów dziecięcych 1 184 936,00



Strona 5 z 5
BeSTia

0830 Wpływy z usług 1 184 064,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 510,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 362,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8 496,00

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego

8 496,00

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 203 815,00

0690 Wpływy z różnych opłat 114,00

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

9 175,00

0830 Wpływy z usług 47 050,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 650,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00

2057

Dotacje celowe w ramach 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 terytorialnego

130 969,13

2059

Dotacje celowe w ramach 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 terytorialnego

15 406,87

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 127,00

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego

1 127,00

855 Rodzina 1 286 340,00

85508 Rodziny zastępcze 959 000,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z  
zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku  
do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

549 000,00

2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego

210 000,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu  
terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,  
związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań  
bieżących

200 000,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 327 340,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 240,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu  
terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,  
związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań  
bieżących

327 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 000,00

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za  
korzystanie ze środowiska 250 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 250 000,00

65 782 271,19Razem:


