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z dnia 26.01.2006 r.

Układ wykonawczy dochodów budżetu
powiatu kościańskiego na rok 2006

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

45 5002110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez
powiat
Jednostki

45 500Starostwo

45 50001005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
010 45 500Rolnictwo i łowiectwo

90 0002460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Jednostki

90 000Starostwo

90 00002001 Gospodarka leśna
020 90 000Leśnictwo

298 0000490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Jednostki

298 000ZDP Kościan
2000830 Wpływy z usług

Jednostki
200ZDP Kościan

1 3000920 Pozostałe odsetki
Jednostki

1 300ZDP Kościan
1000970 Wpływy z różnych dochodów

Jednostki
100ZDP Kościan

200 0006610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  samorządu
terytorialnego
Jednostki

200 000Starostwo

499 60060014 Drogi publiczne powiatowe
600 499 600Transport i łączność

3 7720470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Jednostki

3 772Starostwo
813 1570770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości
Jednostki

813 157Starostwo

Strona: 1

1 087 85670005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700 1 087 856Gospodarka mieszkaniowa



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
2 1250920 Pozostałe odsetki

Jednostki
2 125Starostwo

62 9620970 Wpływy z różnych dochodów
Jednostki

62 962Starostwo
125 5902110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez
powiat
Jednostki

125 590Starostwo
80 2502360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami
Jednostki

80 250Starostwo

109 0002110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez
powiat
Jednostki

109 000Starostwo

109 00071013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

9 0002110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez
powiat
Jednostki

9 000Starostwo

9 00071014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

2000920 Pozostałe odsetki
Jednostki

200PINB
300970 Wpływy z różnych dochodów

Jednostki
30PINB

209 0002110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez
powiat
Jednostki

209 000Starostwo

209 23071015 Nadzór budowlany

710 327 230Działalność usługowa

167 8002110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez
powiat
Jednostki

167 800Starostwo
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182 01075011 Urzędy wojewódzkie
750 467 781Administracja publiczna



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
14 2102120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące realizowane

przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Jednostki

14 210Starostwo

132 4710750 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
Jednostki

132 471Starostwo
1 3000830 Wpływy z usług

Jednostki
1 300Starostwo

80 0000920 Pozostałe odsetki
Jednostki

80 000Starostwo
40 0000970 Wpływy z różnych dochodów

Jednostki
40 000Starostwo

253 77175020 Starostwa powiatowe

27 0002110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez
powiat
Jednostki

27 000Starostwo
5 0002120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące realizowane

przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Jednostki

5 000Starostwo

32 00075045 Komisje poborowe

1 1000920 Pozostałe odsetki
Jednostki

1 100Kom. Powiat. Państw.Straży Pożarnej
5500970 Wpływy z różnych dochodów

Jednostki
550Kom. Powiat. Państw.Straży Pożarnej

2 277 8632110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez
powiat
Jednostki

2 277 863Starostwo
52360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami
Jednostki

5Starostwo

2 279 51875411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
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10 00075414 Obrona cywilna

754 2 289 518Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
10 0006410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Jednostki

10 000Starostwo

2 129 6000420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Jednostki

2 129 600Starostwo

2 129 60075618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

6 391 8910010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Jednostki

6 391 891Starostwo
160 0000020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Jednostki
160 000Starostwo

6 551 89175622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7 0000830 Wpływy z usług
Jednostki

7 000Starostwo

7 00075647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

756 8 688 491Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

14 605 3322920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Jednostki

14 605 332Starostwo

14 605 33275801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 864 0492920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Jednostki

1 864 049Starostwo

1 864 04975803 Część wyrównawcza subwencji  ogólnej dla powiatów

613 3542920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Jednostki

613 354Starostwo

613 35475832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

758 17 082 735Różne rozliczenia

30 1050750 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
Jednostki

30 105ZSSp. Kościan
1 5000920 Pozostałe odsetki

Jednostki
1 500ZSSp. Kościan
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32 20580102 Szkoły podstawowe specjalne
801 188 299Oświata i wychowanie



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
6000970 Wpływy z różnych dochodów

Jednostki
600ZSSp. Kościan

630750 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
Jednostki

63ZSSp. Kościan
8000920 Pozostałe odsetki

Jednostki
800ZSSp. Kościan

86380111 Gimnazja specjalne

9 0200750 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
Jednostki

3 010LO Śmigiel
6 010ZSP Kościan
1 5600920 Pozostałe odsetki

Jednostki
1 200LO Śmigiel

360ZSP Kościan
1500970 Wpływy z różnych dochodów

Jednostki
150LO Śmigiel

10 73080120 Licea ogólnokształcące

5000920 Pozostałe odsetki
Jednostki

500ZSP Nietążkowo

50080123 Licea profilowane

18 3900690 Wpływy z różnych opłat
Jednostki

18 390ZSP Nietążkowo
87 3670750 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
Jednostki

54 147ZSP Kościan
33 220ZSP Nietążkowo
27 7000830 Wpływy z usług

Jednostki
27 700ZSP Nietążkowo

1 1000870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Jednostki

800ZSP Kościan
300ZSP Nietążkowo
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143 24780130 Szkoły zawodowe
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7 3400920 Pozostałe odsetki

Jednostki
3 240ZSP Kościan
4 100ZSP Nietążkowo
1 3500970 Wpływy z różnych dochodów

Jednostki
750ZSP Kościan
600ZSP Nietążkowo

540750 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
Jednostki

54ZSSp. Kościan
7000920 Pozostałe odsetki

Jednostki
700ZSSp. Kościan

75480134 Szkoły zawodowe specjalne

40 2052888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej
jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
Jednostki

40 205Starostwo
13 4022889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej

jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
Jednostki

13 402Starostwo

53 60780309 Pomoc materialna dla studentów
803 53 607Szkolnictwo wyższe

628 0002110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez
powiat
Jednostki

628 000Starostwo

628 00085156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

851 628 000Ochrona zdrowia

37 4350750 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
Jednostki

10 030DPS Jarogniewice
27 405DPS Mościszki

887 5120830 Wpływy z usług
Jednostki

474 312DPS Jarogniewice
413 200DPS Mościszki
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3 474 85985202 Domy pomocy społecznej
852 3 893 109Pomoc społeczna
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3 3780920 Pozostałe odsetki

Jednostki
1 500DPS Jarogniewice
1 878DPS Mościszki
4 4340970 Wpływy z różnych dochodów

Jednostki
4 200DPS Jarogniewice

234DPS Mościszki
2 042 1002130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań

własnych powiatu
Jednostki

2 042 100Starostwo
500 0006260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
Jednostki

500 000Starostwo

344 8002110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez
powiat
Jednostki

344 800Starostwo
2152360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami
Jednostki

215Starostwo

345 01585203 Ośrodki wsparcia

59 5912320 Dotacje celowe otrzymane z  powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Jednostki

59 591Starostwo

59 59185204 Rodziny zastępcze

1 4310750 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
Jednostki

1 431PCPR
1 5630920 Pozostałe odsetki

Jednostki
1 563PCPR

5000970 Wpływy z różnych dochodów
Jednostki

500PCPR

3 49485218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

10 1500830 Wpływy z usług
Jednostki

10 150PCPR

10 15085220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
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853 762 799Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
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5 2750830 Wpływy z usług
Jednostki

5 275Zespół Ds. Orzekania
2140920 Pozostałe odsetki

Jednostki
214Zespół Ds. Orzekania

510970 Wpływy z różnych dochodów
Jednostki

51Zespół Ds. Orzekania
95 8002110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami  realizowane przez
powiat
Jednostki

95 800Starostwo

101 34085321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

115 2490970 Wpływy z różnych dochodów
Jednostki

13 272PUP Kościan
96 000ZDP Kościan

5 977ZSSp. Kościan
210 0002690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na

finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu pracy
Jednostki

210 000Starostwo
38 1922708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Jednostki

38 192Starostwo

363 44185322 Fundusz Pracy

18 0522708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Jednostki

18 052Starostwo
7 0892709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Jednostki

7 089Starostwo

25 14185324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2 0000920 Pozostałe odsetki
Jednostki

2 000PUP Kościan
1 3000970 Wpływy z różnych dochodów

Jednostki
1 300PUP Kościan

3 30085333 Powiatowe urzędu pracy
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269 5772708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Jednostki

269 577Starostwo

269 57785395 Pozostała działalność

90750 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
Jednostki

9ZSSp. Kościan
1000920 Pozostałe odsetki

Jednostki
100ZSSp. Kościan

10985401 Świetlice szkolne

6 9900750 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
Jednostki

6 990Poradnia Psych.-Pedag.
7000920 Pozostałe odsetki

Jednostki
700Poradnia Psych.-Pedag.
1600970 Wpływy z różnych dochodów

Jednostki
160Poradnia Psych.-Pedag.

7 85085406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

75 6000830 Wpływy z usług
Jednostki

75 600ZSP Nietążkowo
6000920 Pozostałe odsetki

Jednostki
600ZSP Nietążkowo

76 20085410 Internaty i bursy szkolne

111 3302888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej
jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
Jednostki

111 330Starostwo
52 2702889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej

jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
Jednostki

52 270Starostwo

163 60085415 Pomoc materialna dla uczniów
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5 25085416 Ochotnicze Hufce Pracy

854 284 128Edukacyjna opieka wychowawcza



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
5 2500970 Wpływy z różnych dochodów

Jednostki
5 250DPS Mościszki

90750 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
Jednostki

9ZSSp. Kościan
31 0000830 Wpływy z usług

Jednostki
31 000ZSSp. Kościan

1100920 Pozostałe odsetki
Jednostki

110ZSSp. Kościan

31 11985495 Pozostała działalność
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Razem 36 388 653
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