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DOCHODY WŁASNE 
  
Uchwala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r. 
w świetle art.22 ust.1 w  kwocie 98.210 zł, a w świetle art.22 ust. 3,4 w kwocie 
404.500 zł. Szczegółowe przychody i wydatki przedstawiają się następująco: 
 
DOCHODY: 
 
Licea ogólnokształcące 
Źródłem przychodu w liceach ogólnokształcących są zapisy i darowizny, odsetki 
i prowizje, wpłaty uczniów, klubów i zakładów pracy na wyjazd uczniów na 
zawody i zgrupowania, wpłaty klubów i uczniów na organizację imprez 
szkolnych, takŜe wpłaty uczniów za instruktorów nauk pływania. 
 
Szkoły zawodowe 
Źródłem przychodu są darowizny oraz odsetki na rachunku bankowym. 
 
Szkoły podstawowe specjalne  
Źródłem przychodu w szkołach specjalnych są darowizny oraz odsetki na 
rachunku bankowym.  
 
Świetlice szkolne  
Źródłem przychodu są darowizny oraz odsetki na rachunku bankowym. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 
Źródłem dochodu są wpływy ze sprzedaŜy usług i wyrobów wykonywanych 
na warsztatach szkolnych. 
 
Dom Pomocy Społecznej 
Źródłem przychodu są wpływy z tytułu spadków, zapisów, darowizn. Ponadto 
źródłem przychody są wpływy za usługi rehabilitacyjne, Ŝywienia oraz odsetki 
od środków na rachunku bieŜącym. 
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Źródłem przychodu  są wpływy ze sprzedaŜy wyrobów, wpływy z  róŜnych 
opłat, z róŜnych dochodów oraz z  usług tj.: szlifowanie, frezowanie, usługi 
tokarskie. 
 
Powiatowy Zarząd Dróg  
Źródłem dochodu są wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz odsetki od 
środków na rachunku bankowym. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Źródłem dochodu są otrzymane spadki, zapisy i darowizny oraz odsetki na 
rachunku bankowym. 
 
WYDATKI: 
 
Licea ogólnokształcące 
Środki planuje się wydać na zakup materiałów i wyposaŜenia, pomoce naukowe 
i dydaktyczne, ubezpieczenie, opłatę instruktorów nauk pływania, organizację 
imprez szkolnych, wyjazdy zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe, 
zakup nagród za osiągnięcia sportowe , zakup materiałów biurowych,  zakup 
środków Ŝywności, środków czystości oraz zakup usług pozostałych. 
 
Szkoły zawodowe 
Środki planuje się wydać na zakup materiałów i wyposaŜenia (środki czystości, 
materiały biurowe), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek, zakup 
usług pozostałych  oraz  akcesoriów komputerowych. Wydatki zostaną równieŜ 
poniesione na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych. 
 
Szkoły podstawowe specjalne  
Środki planuje się wydać na zakup materiałów i wyposaŜenia oraz  zakup usług 
pozostałych ( organizacja „Zielonej Szkoły”).  
 
Świetlice szkolne  
Środki planuje się wydać na zakup środków Ŝywności.  
 
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 
Środki planuje się wydać na zakup materiałów remontowych, wymianę mebli 
w internatach, a takŜe zakup sprzętu. Ponadto środki planuje się wydać na zakup 
pomocy naukowych i dydaktycznych do zajęć praktycznej nauki zawodu, 
a takŜe na zakup usług pozostałych- prowizje bankowe. 
 
Dom Pomocy Społecznej 
Środki planuje się wydać na zakup mebli, wyposaŜenia, sprzętu 
rehabilitacyjnego, zakup usług remontowych  zakup środków Ŝywności, na 
energię. Ponadto środki planuje się wydać na zakup leków, materiałów 
medycznych oraz zakup sług pozostałych( imprezy kulturalne oraz wycieczki).   
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Środki planuje się wydać na zakup materiałów i wyposaŜenia, pomocy 
naukowych a takŜe zakup usług remontowych. Ponadto planuje się wydać 
środki na zakup usług pozostałych ( usługi transportowe, pomiary elektryczne). 
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Powiatowy Zarząd Dróg  
Środki planuje się wydać na zakup usług pozostałych. 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Środki planuje się wydać na zakup materiałów i wyposaŜenia oraz na zakup 
usług pozostałych. 
 
 
 
  
Skarbnik Powiatu              Starosta                                     Przewodniczący Rady 
   Ewa Tapper                 Adam Hajduk                                       Norbert Mika 


