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do Uchwały Nr 99/529/17 
Zarządu Powiatu Kościańskiego 
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Plan finansowy dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych powiatowi ustawami na rok 2017 

 

Dział Rozdział 
Nazwa Plan  § 

 

 

 

 

700 Gospodarka mieszkaniowa 210 238  
 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 210 238 
 

 
2110 

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

210 238 
  

 

 

 

710 Działalność usługowa 567 200  
 

 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 158 200 
 

 
2110 

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

158 200 
 

71015 Nadzór budowlany 409 000 
 

 
2110 

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

409 000 
  

 

 

 

750 Administracja publiczna 169 991  
 

 75011 Urzędy wojewódzkie 140 991 
 

 
2110 

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

140 991 
 

75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000 
 

 
2110 

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

29 000 
  

 

 

 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 887 000  
 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 887 000 
 

 
2110 

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

3 887 000 
  

 

 

 

755 Wymiar sprawiedliwości 187 812  
 

 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812 
 

 
2110 

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

187 812 
  

 

 

 

851 Ochrona zdrowia 896 541  
 

 
85156 

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

896 541 
 

 
2110 

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

896 541 
  

 

 

 

852 Pomoc społeczna 240 000  
 

 85203 Ośrodki wsparcia 240 000 
 

 
2110 

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

240 000 
  

 

 

 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 286 425  
 

 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 286 425 
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 Dział Rozdział 
Nazwa Plan 

 

 § 
 

 
2110 

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

286 425 
 

 

 

 

855 Rodzina 568 000  
 

 85508 Rodziny zastępcze 568 000 
 

 

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 

568 000 

 

   
 

 

 

 RAZEM DOCHODY  7 013 207 
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Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
powiatowi ustawami na rok 2017

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 99/529/17
Zarządu Powiatu Kościańskiego
z dnia 10.01.2017 r.

Gospodarka mieszkaniowa700 210 238

Gospodarka gruntami i nieruchomościami70005 210 238

Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 47 962

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 8 120

Składki na Fundusz Pracy4120 1 156

Zakup usług remontowych4270 7 000

Zakup usług pozostałych4300 106 486

Zakup usług obejmujących tłumaczenia4380 1 000

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390 20 000

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe4400 2 966

Różne opłaty i składki4430 3 000

Podatek od nieruchomości4480 9 000

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520 548

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610 3 000

Działalność usługowa710 567 200

Zadania z zakresu geodezji i kartografii71012 158 200

Zakup usług pozostałych4300 158 200

Nadzór budowlany71015 409 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020 800

Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 87 800

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej4020 183 700

Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040 21 700

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 53 000

Składki na Fundusz Pracy4120 5 900

Zakup materiałów i wyposażenia4210 8 300

Zakup energii4260 2 500

Zakup usług remontowych4270 1 000

Zakup usług zdrowotnych4280 600

Zakup usług pozostałych4300 19 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360 1 700

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe4400 7 000

Podróże służbowe krajowe4410 8 377

Różne opłaty i składki4430 300

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440 4 923

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej4550 1 200

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700 1 200

Administracja publiczna750 169 991

Urzędy wojewódzkie75011 140 991

Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 90 993
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Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040 21 098

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 22 770

Składki na Fundusz Pracy4120 3 690

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440 2 440

Kwalifikacja wojskowa75045 29 000

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 1 600

Składki na Fundusz Pracy4120 90

Wynagrodzenia bezosobowe4170 18 410

Zakup materiałów i wyposażenia4210 3 500

Zakup usług pozostałych4300 5 300

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360 100

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa754 3 887 000

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej75411 3 887 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020 100

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom3070 159 918

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej4020 74 993

Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040 6 084

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy4050 2 672 256

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń4060 59 883

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla
funkcjonariuszy4070 219 402

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 14 000

Składki na Fundusz Pracy4120 2 000

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe
należności4180 390 726

Zakup materiałów i wyposażenia4210 96 200

Zakup energii4260 45 000

Zakup usług remontowych4270 27 950

Zakup usług zdrowotnych4280 25 000

Zakup usług pozostałych4300 49 200

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360 9 000

Podróże służbowe krajowe4410 10 000

Różne opłaty i składki4430 3 700

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440 2 188

Podatek od nieruchomości4480 16 500

Opłaty na rzecz budżetu państwa4510 2 300

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej4550 600

Wymiar sprawiedliwości755 187 812

Nieodpłatna pomoc prawna75515 187 812

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

2360 60 726

Wynagrodzenia bezosobowe4170 109 308

Zakup materiałów i wyposażenia4210 5 634

Zakup usług pozostałych4300 12 144

Ochrona zdrowia851 896 541

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego85156 896 541

Składki na ubezpieczenie zdrowotne4130 896 541
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Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

Pomoc społeczna852 240 000

Ośrodki wsparcia85203 240 000

Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 155 000

Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040 10 000

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 31 000

Składki na Fundusz Pracy4120 2 000

Wynagrodzenia bezosobowe4170 4 000

Zakup materiałów i wyposażenia4210 17 300

Zakup środków żywności4220 3 000

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych4230 100

Zakup energii4260 5 000

Zakup usług remontowych4270 1 000

Zakup usług zdrowotnych4280 100

Zakup usług pozostałych4300 4 300

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360 1 000

Różne opłaty i składki4430 1 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440 4 500

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700 700

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej853 286 425

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności85321 286 425

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020 440

Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 132 483

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 24 622

Składki na Fundusz Pracy4120 3 340

Wynagrodzenia bezosobowe4170 95 935

Zakup materiałów i wyposażenia4210 6 400

Zakup energii4260 2 593

Zakup usług remontowych4270 1 440

Zakup usług zdrowotnych4280 320

Zakup usług pozostałych4300 10 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360 2 640

Podróże służbowe krajowe4410 1 200

Różne opłaty i składki4430 160

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440 3 566

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520 326

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700 960

Rodzina855 568 000

Rodziny zastępcze85508 568 000

Świadczenia społeczne3110 562 377

Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 4 000

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 688

Składki na Fundusz Pracy4120 98

Zakup materiałów i wyposażenia4210 837

RAZEM WYDATKI 7 013 207
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 Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr 99/529/17 

Zarządu Powiatu Kościańskiego 

z dnia 10.01.2017 r.. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok 

 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

Nazwa 

 

         Plan 
 

 

 

 

 

700 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

 

       950 000,00 

 

966, 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami          950 000,00 
 

 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność          20 000,00 ,
0
0 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości         810 000,00 

 

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 

         15 000,00 

 

0760 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności 

        100 000,00 
 

0920 Pozostałe odsetki            5 000,00 
  

 

 

 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa             131,00  
 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej             131,00 
 

 
0690 Wpływy z różnych opłat              116,00 

 

  
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 

              15,00 
 

  

 

 

 

852 Pomoc społeczna           7 900,00  

  85203 Ośrodki wsparcia           7 900,00  

 0830   Wpływy z usług            7 900,00  

    

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          15 678,00  
 

 

 

 

85321  Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności          15 678,00 
 

 

 

 

0690 Wpływy z różnych opłat          15 678,00  

 

  

 

 

 

 

       973 709,00  RAZEM DOCHODY  
 

 
 

 

 

Uchwalony Strona 1




