
ZARZĄD POWIATU 

W LESKU 

 

Uchwała Nr 168.351.2023 

Zarządu Powiatu w Lesku 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie opracowania planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

ustawami na 2023 rok 

 

 Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz § 3 uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na rok 2023 

Nr XLVI.259.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.  

 

Zarząd Powiatu w Lesku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Opracowuje się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2023 rok 

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. 

 

Starosta  

(-) 

Andrzej Olesiuk 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

  



Załącznik nr 1  

do Uchwały Zarządu Powiatu  

Nr 168.351.2023 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2023 rok 

 

Dział Rozdz. § Nazwa Kwota 

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 292 000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 292 000,00 

  0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 

i służebności 
15 800,00 

  0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości 
822 000,00 

  0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 

innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 

z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 

200,00 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 
9 800,00 

  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  

15 159,00 

  0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności 
239 500,00 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 189 541,00 

710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 000,00 

 71015  Nadzór budowlany 3 000,00 

  0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 

pieniężnych od osób fizycznych 

2 000,00 

  0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 

pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

500,00 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

500,00 

754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

1 000,00 

 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 

1 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 

   RAZEM 1 296 000,00 
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