
                                                                    Załącznik Nr 1 

                                                                   do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego

                                           nr

                                                                   z dnia 29 grudnia 2010 r.

I. Dochody bieżące w złotych

 Plan  
 na 2018 r. 

1 2 3 4 5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO               41 620    

01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa :                              39 287    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

              26 679    

0970 Wpływy z różnych dochodów                                                              
              12 608    

01095 Pozostała działalność                 2 333    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

                2 333    

020 LEŚNICTWO               89 118    
02001 Gospodarka leśna :                                                                               89 118    

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora  

finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych
              89 118    

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ               38 740    
60014  Drogi publiczne powiatowe :                                                                         38 740    

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień                    500    

0920 Wpływy z pozostałych odsetek                 9 400    

0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów               27 840    

0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                              1 000    

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA           2 278 428    
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami :                                               2 278 428    

0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                 7 045    

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
          1 694 543    

0830 Wpływy z usług               66 040    

0920 Wpływy z pozostałych odsetek                 5 550    

0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                   50    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

            146 200    

2360 Dochody  jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami

            359 000    

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA           1 826 981    
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii           1 396 681    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

            500 850    

0690 Wpływy z różnych opłat             895 831    

71015 Nadzór budowlany :                                                                                 430 300    
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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
            430 300    

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA             160 868    
75011 Urzędy Wojewódzkie :                                                                              19 938    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat
              19 938    

75020 Starostwa Powiatowe :                                                                         104 930    

0690 Wpływy z różnych opłat               22 000    

0830 Wpływy z usług                 8 930    

0920 Wpływy z pozostałych odsetek                 8 000    

0970 Wpływy z różnych dochodów               66 000    

75045 Kwalifikacja wojskowa                                                                        36 000    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

              17 000    

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej
              19 000    

752 OBRONA NARODOWA                 6 000    
75212 Pozostałe wydatki obronne :                                                                       6 000    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat
                6 000    

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI             313 020    
75515 Nieodpłatna pomoc prawna             313 020    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat
            313 020    

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

        31 058 586    

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw
          2 966 908    

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej           2 243 225    

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
            418 333    

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje                 3 000    

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy             301 750    

0920 Wpływy z pozostałych odsetek                    600    

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa:                                                                                                          
        28 091 678    

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych         27 441 678    

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych             650 000    

758 RÓŻNE ROZLICZENIA         27 086 150    
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego :                                                                            
        16 935 950    

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa         16 935 950    

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów :                                 6 254 285    

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa           6 254 285    

75814 Różne rozliczenia finansowe :                                                                       100 000    

0920 Wpływy z pozostałych odsetek             100 000    

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów :                           3 795 915    

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa           3 795 915    

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE             159 719    
80115 Technika:                    285    



0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
                     26    

0690 Wpływy z różnych opłat                        9    

0970 Wpływy z różnych dochodów                    250    

80120 Licea ogólnokształcące:                                                                                  4 434    

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
                   338    

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień
                1 000    

0690 Wpływy z różnych opłat                 2 050    

0970 Wpływy z różnych dochodów                 1 046    

80130 Szkoły zawodowe :                                                                                     7 630    

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
                7 630    

80195 Pozostała działalność:             147 370    

2051 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
              50 000    

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 bustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
                3 470    

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej
              93 900    

851 OCHRONA ZDROWIA               26 000    
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego :                            
              26 000    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat
              26 000    

852 POMOC SPOŁECZNA           7 170 545    
85202 Domy pomocy społecznej :                                                                     7 170 325    

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
              10 300    

0830 Wpływy z usług           2 104 400    

0920 Wpływy z pozostałych odsetek                      25    

0970 Wpływy z różnych dochodów                 1 000    

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 

zadań własnych powiatu
          3 306 000    

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków 

gmin, zwiazków powiatowo-gminnych lub zwiazków powiatów na 

dofinansowanie zadań bieżących
          1 748 600    

85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie                                                                                        220    

0970 Wpływy z różnych dochodów                    220    

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ             273 400    
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                            253 400    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat
            253 000    

2360 Dochody  jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami
                   400    

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :                                20 000    

0970 Wpływy z różnych dochodów               20 000    



854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA             791 050    
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie 

specjalistyczne :                                                                            
                   330    

0970 Wpływy z różnych dochodów                    330    

85410 Internaty i bursy szkolne :                                                                            790 720    

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
                1 100    

0830 Wpływy z usług             788 670    

0920 Wpływy z pozostałych odsetek                    750    

0970 Wpływy z różnych dochodów                    200    

855 RODZINA           2 252 805    
85508 Rodziny zastępcze :                                                                                1 372 100    

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 
            710 000    

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego
            422 100    

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 

gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 

bieżących

            240 000    

85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych             880 705    

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej                 5 400    

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
                2 400    

0970 Wpływy z różnych dochodów                    405    

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego
            381 500    

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 

gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 

bieżących

            491 000    

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA             500 000    
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 
            500 000    

0690 Wpływy z różnych opłat             500 000    

        74 073 030    Dochody ogółem



II. Dochody majątkowe : w złotych

 Plan  
 na 2018 r. 

1 2 3 4 5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                 1 000    

60014 Drogi publiczne powiatowe                 1 000    

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                 1 000    

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA               30 000    
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami               30 000    

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych               30 000    

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA               21 000    
71015 Nadzór budowlany               21 000    

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej
              21 000    

OGÓŁEM MAJĄTKOWE               52 000    
RAZEM 74 125 030,00  
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