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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr V/28/2007 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2007 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok 

 

 

Dochody budżetu Powiatu Łowickiego 
 

 

Dział Rozdział § Nazwa  Plan 

na 

2007 rok 

010     Rolnictwo i łowiectwo 45 000 

  01005   Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 45 000 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

45 000 

          

020     Leśnictwo 158 289 

  02001   Gospodarka leśna 158 289 

    2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

158 289 

          

600     Transport i łączność 23 900 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 23 900 

    0690 Wpływy z różnych opłat 15 000 

    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 

8 900 

          

700     Gospodarka mieszkaniowa 660 461 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 660 461 

    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 

330 000 

    0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 000 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

13 683 

    2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 

116 778 

          

710     Działalność usługowa 283 420 

  71013   Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycjne) 60 000 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

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

60 000 

          

  71015   Nadzór budowlany 223 420 
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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 

219 920 

    6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji  rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

3 500 

      Zakup komputera 3 500 

          

750     Administracja publiczna  1 590 077 

  75011   Urzędy wojewódzkie  183 077 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

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

183 077 

      Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu 

administracji rządowej 

182 932 

      Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 145 

          

  75020   Starostwa powiatowe 1 376 000 

    0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej   1 370 000 

    0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 

    0970 Wpływy z różnych dochodów   2 000 

          

  75045   Komisje poborowe 31 000 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

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

13 000 

    2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 

18 000 

          

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  2 831 600 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 819 600 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

2 804 600 

    6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji  rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

15 000 

      Zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz 

kwatermistrzowskiego 

15 000 

          

  75414   Obrona cywilna 12 000 

    6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 

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

12 000 

      Utworzenie powiatowego zespołu reagowania kryzysowego 12 000 

          

756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

7 430 358 

  75622   Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa 

7 430 358 

    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 350 358 

    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 80 000 
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758     Różne rozliczenia 26 698 693 

  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

22 262 790 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 262 790 

          

  75803   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 820 886 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 820 886 

          

  75814   Różne rozliczenia finansowe 40 000 

    0920 Pozostałe odsetki 40 000 

          

  75832   Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 575 017 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 575 017 

          

801     Oświata i wychowanie 217 691 

  80120   Licea ogólnokształcące  23 424 

    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 

10 884 

      I LO w Łowiczu 6 045 

      ZSL w Zdunach 4 839 

    0830 Wpływy z usług 12 540 

      ZSL w Zdunach 12 540 

          

  80130   Szkoły zawodowe 194 267 

    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 

75 450 

      ZSP Nr 1 3 050 

      ZSP Nr 2 RCKU 53 400 

      ZSP Nr 4 15 000 

      ZSP w Zduńskiej Dąbrowie 4 000 

    0830 Wpływy z usług 118 817 

      ZSP Nr 3 3 500 

      ZSP w Zduńskiej Dąbrowie 115 317 

          

851     Ochrona zdrowia 868 100 

  85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

868 100 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

868 100 

          Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium 

niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu 

868 100 

          

852     Pomoc społeczna 2 561 391 

  85202   Domy pomocy społecznej 2 464 033 
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    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 

3 826 

    0830 Wpływy z usług 750 664 

    2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

bieżących zadań własnych powiatu 

1 709 543 

          

  85204   Rodziny zastępcze 97 358 

    2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

97 358 

          

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 234 200 

  85321   Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 68 400 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

68 400 

          

  85324   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

25 000 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000 

          

  85333   Powiatowe urzędy pracy  140 800 

    2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 

przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy 

140 800 

          

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 755 128 

  85406   Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 

7 200 

    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 

7 200 

          

  85415   Pomoc materialna dla uczniów 725 000 

    2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 

terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego 

będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) 

493 363 

    2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu 

terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego 
będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) 

231 637 

          

  85421   Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 22 928 

    0830 Wpływy z usług 22 928 

      MOS w Kiernozi 22 928 

      Razem 44 358 308 

 


