
                           Załącznik Nr 1
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                           Rady  Powiatu Radziejowskiego

                           z dnia 27 grudnia 2007r.

1 2 3 4 5

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000

01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa
5 000

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

5 000

020 LEŚNICTWO 40 990
02001 Gospodarka leśna 40 990

2460

Środki otrzymane od pozostałych  jednostek  
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących  jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych.

40 990

050 RYBOŁÓWSTWO  I  RYBACTWO 500
05095 Pozostała działalność 500

0690 wpływy z różnych opłat 500
600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 7 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 7 000

0750

dochody 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

500

0870 wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 3 000
0920 pozostałe odsetki 3 500

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 106 949
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 106 949

0470
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości
7 899

0750

dochody 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

35 000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 800
0970 wpływy z różnych dochodów

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

16 000
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2360
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami

37 250

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 322 500

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 20 000

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

20 000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 500

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

3 500

71015 Nadzór budowlany 299 000

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

299 000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 188 835

75011 Urzędy wojewódzkie 115 600

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

115 600

75020 Starostwa powiatowe 51 035

0690 wpływy z różnych opłat 0
0830 wpływy z usług 2 285
0920 pozostałe odsetki 48 000

2360
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami

750

75045 Komisje poborowe 22 200

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

22 200

754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA
2 317 000

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 317 000

0920 pozostałe odsetki 4 000

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

2 313 000
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756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM

3 904 567

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw 

1 050 000

0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej 993 000

0490
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 

na podstawie odrębnych ustaw
57 000

75622
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa
2 854 567

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 2 790 586
0020 podatek dochodowy od osób prawnych 63 981

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 19 370 299

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego
15 009 428

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 15 009 428

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 374 742

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3 374 742

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 986 129

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 986 129
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 86 749

80120 Licea ogólnokształcące 13 360

0750

dochody 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

2 860

0920 pozostałe odsetki 10 500
0970 wpływy z różnych dochodów 0

80130 Szkoły zawodowe 73 389

0750

dochody 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

43 889

0830 wpływy z usług 0
0920 pozostałe odsetki 11 000
0970 wpływy z różnych dochodów 18 500

851 OCHRONA ZDROWIA 625 000

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego

625 000
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2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

625 000

852 POMOC SPOŁECZNA 1 748 002
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 83 483

0830 wpływy z usług 6 000

2320
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania  

biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorzadu terytorialnego

77 483

85202 Domy pomocy społecznej 1 657 260

0750

dochody 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

8 123

0830 wpływy z usług 865 637
0920 pozostałe odsetki 1 500

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

782 000

85204 Rodziny zastępcze 4 759

2320
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego

4 759

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 500

0920 pozostałe odsetki 2 500

853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 

POLITYKI SPOŁECZNEJ
389 774

85321 Zespoły do spraw orzekania o  niepełnosprawności 113 000

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

113 000

85333 Powiatowe urzędy pracy 276 774
0920 pozostałe odsetki 1 800

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 
przeznaczeniem na finansowanie kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników powiatowego urzędu pracy

274 974

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 144 470
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 76 931

0680
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie 

dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych

21 500

4



0750

dochody 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

31 204

0830 wpływy z usług 18 229
0970 wpływy z różnych dochodów 5 998

85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 

poradnie specjalistyczne
7 000

2310
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego
7 000

85410 Internaty i bursy szkolne 60 539

0690 wpływy z różnych opłat 0

0750

dochody 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

23 859

0830 wpływy z usług 1 680
0970 wpływy z różnych dochodów 35 000

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0

2328
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień  (umów) między 

jst
0

2329
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień  (umów) między 

jst
0

Ogółem 29 257 635
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