
dotacje na zadania 
zlecone z zakresu 

adm. rządowej

dotacje na 
zadania 

powierzone

O10 Rolnictwo i łowiectwo             225 050              225 000                   -      
O1005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa              225 000               225 000    

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

             225 000               225 000    

O1008 Melioracje wodne                       50                        -                      -      

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami (5% opłat melioracyjnych)

                      50    

O20 Leśnictwo             120 000                       -                     -      
O2001 Gospodarka leśna              120 000                        -                      -      

2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych-środki

             120 000    

600 Transport i łączność      1 397 000,00                       -                     -      
60014 Drogi publiczne powiatowe      1 397 000,00                        -                      -      

Dochody  budżetu  powiatu  kozienickiego na rok 2006

Wyszczególnienie Ogółem
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dochody w zł.                                                                                                                                                                                                                         
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                            Załącznik Nr 1         
                            do Uchwały Nr XXXI/245/2005
                            Rady Powiatu w Kozienicach

§

                            z dnia 14 grudnia 2005 roku
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O970 Wpływy z różnych dochodów                10 000    

2710
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-
środki pozyskane z Gmin

          1 220 000    

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-środki pozyskane
z Gminy Sieciechów 67.000,-zł.,m z Gm Głowaczów 100.000,-zł.

             167 000    

700 Gospodarka mieszkaniowa             628 845                50 000                   -      
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami              628 845                 50 000                    -      

O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości                10 000    

O750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze, w tym: ZDP-27.000,-zł, I LO-55.000,-zł, ZSNr 1-80.390,-
zł, SOSW-850,-zł., z mienia Powiatu-243.905,-zł.

             407 145    

O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym: SOSW-200,-zł.,                     200    

O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: ZS Nr1-1.500,-
zł.                  1 500    

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

               50 000                 50 000    

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami (25% od wpływów za zarząd i wieczyste użytkowanie)

             160 000    

710 Działalność usługowa             218 500              216 000                   -      
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                35 000                 35 000                    -      
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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

               35 000                 35 000    

71014 Opracowania geodezyjno i kartograficzne                35 000                 35 000                    -      

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

               35 000                 35 000    

71015 Nadzór budowlany              148 500               146 000                    -      

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

             142 000               142 000    

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami (5% od wpłaconych mandatów)

                 2 500    

6410
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

                 4 000                   4 000    

750 Administracja publiczna          2 817 629              161 629                   -      
75011 Urzędy wojewódzkie              137 929               137 929    

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

             137 929               137 929    

75020 Starostwa powiatowe           2 631 000                        -                      -      
O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej           2 250 000    
O690 Wpływy z różnych opłat                  1 000    
O920 Pozostałe odsetki              300 000    
O970 Wpływy z różnych dochodów                80 000    

75045 Komisje poborowe                23 700                 23 700                    -      
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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

               23 700                 23 700    

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (promocja Powiatu)                25 000                        -                      -      
O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                  1 000    
O970 Wpływy z różnych dochodów                24 000    

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa          2 163 228           2 163 228                   -      
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej           2 162 728            2 162 728                    -      

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

          2 162 728            2 162 728    

75414 Obrona cywilna                     500                     500                    -      

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

                    500                     500    

756
Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

         6 077 598                       -                     -      

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłaty za zajęcie
pasa drogowego)

               35 000    

O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                35 000    

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa           6 042 598                        -                      -      

OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-10,25%)           5 657 598    
OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT1,40%)              385 000    

758 Różne rozliczenia (subwencje)         15 266 650                       -                     -      
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75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego         13 555 363                        -                      -      

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa         13 555 363    
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów           1 145 990                        -                      -      

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa           1 145 990    
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów              565 297                        -                      -      

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa              565 297    
801 Oświata i wychowanie               65 290                       -                     -      

80120 Licea ogólnokształcące                     810                        -                      -      

O970 Wpływy z różnych dochodów, w tym:                                                                                    
I LO-450,-zł., ZS Nr 1- 360,-zł.                     810    

80130 Szkoły zawodowe                64 480                        -                      -      
O970 Wpływy z różnych dochodów, w tym: ZS Nr 1- 480,-zł                     480    

6430
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w ramach "Mazowieckiego
Kontraktu Samorządowego"-Komponent Edukacja-ZS Nr 1 Kozienice

               64 000    

803 Szkolnictwo wyższe               87 997                       -                     -      
80309 Pomoc materialna dla studentów                87 997                        -                      -      

2888

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od
innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażająca
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

          65 997,75    
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2889

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od
innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażająca
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków
z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

          21 999,25    

851 Ochrona zdrowia      1 207 615,18              665 800                   -      
85111 Szpitale ogólne         541 815,18                        -                      -      

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł-Współfinansowanie programów i projektów
realizaowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy
Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej dotyczy Projektu ZPORR "Dostawa kompleksowego
systemu informatycznego do zarządzania Szpitalem Powiatowym w
Kozienicach" współfinansowanie ze środków budżetu państwa w
kwocie 145.315,18zł., co stanowi, 10% wydatków kwalifikowanych
projektu

        145 315,18    

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: Gmina Głowaczów-
100.000,-zł., Gnina Magnuszew-200.000,-zł., Gmina Gniewoszów-
30.000,-zł., Gmina Sieciechów 66.500,-zł.)

             396 500    

85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego              665 800               665 800                    -      

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat, w tym: PUP-648.800,-zł., SOSW 2.000,-zł.,
Panda 15.000,-zł.        

             665 800               665 800    

852 Pomoc społeczna          2 077 000                       -                     -      
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85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze              497 000                        -                      -      

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

             497 000    

85202 Domy pomocy społecznej           1 540 000                        -                      -      

O830 Wpływy z usług, w tym: odpłatność pensjonariuszy 367.200,-zł.,
wpływy z odpłatności z Gmin 270.000,-zł.              637 200    

O970 Wpływy z różnych dochodów                10 000    

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu              892 800    

85204 Rodziny zastępcze                40 000                        -                      -      

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

               40 000    

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             433 052                51 800                   -      
85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                51 800                 51 800                    -      

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

               51 800                 51 800    

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                20 000                        -                      -      
O970 Wpływy z różnych dochodów (2,5%)                20 000    

85333 Powiatowe urzędy pracy              205 300                        -                      -      
O970 Wpływy z różnych dochodów                     100    

2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych-7% limitu Funduszu Pracy              175 200    
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8538

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na
finansowanie programów i projektów realizoweanych przez jednostki
sektora finansów publicznych-dotyczy refundacji wydatków na audyt z
Europejskiego Funduszu Społecznego

               30 000    

85395 Pozostała działalność PUP w Kozienicach              155 952                        -                      -      

2128

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej-finansowanie programów i projektów ze
środków funduszy strukturalnych-dot. PUP

             155 952    

854 Edukacyjna opieka wychowawcza             506 420                       -                     -      
85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (SOSW Opactwo)                28 200                        -                      -      

O830 Wpływy z usług                27 900    

O970 Wpływy z różnych dochodów                     300    

85410 Internaty i bursy szkolne              193 220                        -                      -      

O830 Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w tym: ZS Nr 1-142.800,-
zł., i w ZSP 50.300,-zł. )              193 100    

O970 Wpływy z różnych dochodów, w tym: ZS Nr1-120,-zł.                     120    
85415 Pomoc materialna dla uczniów              285 000                        -                      -      

2888

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od
innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażająca
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

        193 942,50    
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2889

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od
innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażająca
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-
Współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

          91 057,50    

   33 291 874,18       3 533 457,00                    -      OGÓŁEM

 Przewodniczący Rady Powiatu 

 Michał Wojasiewicz 
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