
L.p. Źródło dochodów KWOTA (zł)
1 2 3

OGÓŁEM 49 953 594
1. Subwencje ogólne 21 754 628

1.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 16 927 491

1.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 879 818
1.3 Część równoważacą subwencji ogólnej dla powiatów 1 947 319
2. Pozostałe dochody 16 467 351
2.1 Wpływy z opłat komunikacyjnych 3 279 014

2.2 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości 338 451

2.3 Wpływy z różnych opłat 14 900

2.4

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

812 301

2.5 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4 616 660
2.6 Wpływy z usług 2 252 265

2.7 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
(PIT, CIT) 5 029 069

2.8 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 400
2.9 Pozostałe odsetki 89 800
2.10 Wpływy z różnych dochodów 34 491

3 Dotacje 11 578 559
3.1 Dotacje na zadania własne 6 086 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu 6 086 000

3.2 Dotacje na zadania zlecone 4 600 100
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

4 600 100

3.3 Dotacje na zadania zlecone inwestrycyjne 100 000

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

100 000
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3.4
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumumień z
organami  administracji rządowej 2 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej

2 000

3.5
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z 
jednostkami samorządu terytorialnego 364 524

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

364 524

3.6 Dotacje z funduszy celowych 425 935
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych 425 935

4. Środki pozyskane z innych źródeł 153 056

4.1 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z 
innych źródeł 153 056
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł-Fundusz PHARE

153 056


