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Zarządu Powiatu w
Radziejowie

z dnia 13 września 2022r.
Nazwa wydziału/ pieczęć jednostki

Dział

·········································································· 
nr nazwa

Rozdział

········································································· 
nr nazwa

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2023 

Przewid 
ywane Projekt 

Paragraf> Wyszczególnienie* Rodzaj** wykona planu na %nie w 
2022 2023 rok 

roku 
1. 2. 3. 4. 5. 5:4 

0420 Wpływy z opiaty komunikacyjnej

w tym:

0550 
Wpływy z opiat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

w tym:

0590 Wpływy z opiat za koncesje i licencje

w tym:

0650 Wpływy z opiat za wydanie prawajazdy

w tym:

0690 Wpływy z różnych opiat

w tym:

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

umowa z:
w tym: umowa z: 

inne (podać = iakiego tytułu)
0830 Wpływy z usług

w tym:

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych



w tym:

0920 Wpływy z pozostałych odsetek
0970 Wpływy z różnych dochodów

w tym:

2110 Dotacje celowe otr::ymane = budżetu państwa na zadania bieżqce = zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

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

Powiat ... 
w tym: Powiat...

Powiat...

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowei oraz innych zadań zleconych ustawami

w tym:

Środki otr::ymane odpozostałych.jednostek zaliczanych do sektorafinansów
2460 publicznych na realizacje ::adań bieżqcychjednostek zaliczanych do sektora

finansówpublicznych

w tym:

RAZEM: 

podpis osoby sporządzającej

podpis kierownika
wydziału/

kierownika/dyrektora
jednostki

i głównego
księgowego

numer telefonu kontaktowego miejscowość, data

* w pozycji „Paragraf' należy pamiętać, że klasyfikacja jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest O lub
jedna z cyfr od 1 do 9, natomiast w pozycji „Wyszczególnienie" winno być wpisane brzmienie
paragrafów zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSOW z dnia 2 marca 201 O r. w
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych, w projekcie planu wykazane winny być jedynie te
paragrafy, które dotyczą danego działu, rozdziału z pominięciem pozycji zerowych.

** należy podać rodzaj dochodów np.: własne, zlecone, porozumienia z JST i AR

W części opisowej planowanych dochodów budżetowych proszę wskazać wielkości
ze szczegółowym omówieniem prognozowanych dochodów. s 


