
 
            Załącznik Nr 2  

                                                                                                                                                                    

 Plan  dochodów bieżących  
Powiatu  Prudnickiego  na  2010 r. 

 
Dz. 

Rozdz. 
§ 

 
Treść 

 
  Plan na 2010 r. w zł. 

1 2 3 4 

010  Rolnictwo i łowiectwo 10.000 

 01005 Prace geod-urządzeniowe  na potrzeby rolnictwa 10.000 

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

 
10.000 

020  Leśnictwo 33.000 

 02001 Gospodarka leśna 33.000 

 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na 
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p. 

 
33.000 

600  Transport i łączność 271.000 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 271.000 

 0690 Wpływy z różnych opłat 270.000 

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

 
1.000 

630  Turystyka 119.000 

 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 119.000 

 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / 
związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów  
województw,  pozyskane z innych źródeł   
/”Europejska promocja turystyki rowerowej Gór Opawskich”/    

 
 

119.000 

700  Gospodarka mieszkaniowa  36.700 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości 36.700 

 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości 

7.700 

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

 
29.000 

710  Działalność usługowa                            352.571 

 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 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 292.571 

 
 

 

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

 
292.571 

750  Administracja publiczna                        2.358.028 

 75001 Urzędy nacz. i centr.org. administr. rzadowej  / projekt  PCIEiG /                            65.000 

 2008 Dotacje rozwojowe oraz śr. na finans. WPR                              55.250 

 2009 Dotacje rozwojowe oraz śr. na finans. WPR                                9.750 

 75011 Urzędy wojewódzkie 138.630 

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

 
138.630 

 75020 Starostwa powiatowe 2.008.948 

 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej  1.150.000 

 0690 Wpływy z różnych opłat 1.000 

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz 
innych umów o pod. charakt.  

 
120.000 

 0920 Pozostałe odsetki 60.000 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 185.000 

 2008 Dotacje rozwoj. oraz śr. na finans. WPR / „Podniesienie kompetencji 
kadr samorządów Powiatu Prudnickiego”/ 

267.148 

 2009 Dotacje rozwoj. oraz śr. na finans. WPR / „Podniesienie kompetencji 
kadr samorządów Powiatu Prudnickiego”/ 

2.800 

 2360 
 

Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

 
                             90.000 



 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / 
związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów  
województw,  pozyskane z innych źródeł   
/ Wykorzystane szanse 5 lat UE -10 lat Powiatu Prudnickiego…” 
rozliczenie 2009r. 

 
                           119.000 

 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / 
związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów  
województw,  pozyskane z innych źródeł   
/ Wykorzystane szanse 5 lat UE -10 lat Powiatu Prudnickiego…” 
rozliczenie 2009r. 

                
                             14.000 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 30.500 

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

 
11.000 

 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej   

 
19.500 

 75095 Pozostała działalność 114.950 

 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / 
związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów  
województw,  pozyskane z innych źródeł   
/”Pow. Prudnicki- Mikroregion Krnowski –twórcze pogranicze” –
rozliczenie  2008-2009r./ 

 
5.525 

97.325 
 

 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / 
związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów  
województw,  pozyskane z innych źródeł   
/”Pow. Prudnicki- Mikroregion Krnowski –twórcze pogranicze” 
rozliczenie 2008-2009r./ 

 
12.100 

752  Obrona narodowa 5.000 

 75212 Pozostałe wydatki obronne 5.000 

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

 
5.000 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                         3.208.025 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.193.000 

 2110 
 

 

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

 
3.193.000 

 75414 Obrona cywilna 1.000 

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

 
1.000 

 75495 Pozostała działalność 14.025 

 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / 
związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów  
województw,  pozyskane z innych źródeł   
/ „Bezpieczne pogranicze” – rozliczenie 2009r. / 

 
12.750zł. 

 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / 
związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów  
województw,  pozyskane z innych źródeł   
/ „Bezpieczne pogranicze” – rozliczenie 2009r. / 

 
1.275zł. 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem 

 
4.632.517 

 

 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 

 
4.632.517 

 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4.532.633 

 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 99.884 

758  Różne rozliczenia 24.555.536 

 75801 Część oświatowa subw. ogólnej dla j s .t.  

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa 18.570.765 

 75803 Część wyrównawcza subw.  og. dla pow.  

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja wyrównawcza 4.920.299 

 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla  powiatów  

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja równoważąca 1.064.472 

801  Oświata i wychowanie  439.050 

 80120 Licea ogólnokształcące 58.600 

 0690 Wpływy z różnych opłat 200 



 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

23.000 

 0920 Pozostałe odsetki 400 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 35.000 

 80130 Szkoły zawodowe 218.150 

   0690 Wpływy z różnych opłat                                1.100 

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

 
41.440 

 0830  Wpływy z usług 7.000 

 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2.000 

 0920 Pozostałe odsetki 1.100 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 18.360 

  /„Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jak. oferty edukacyjnej szkół 
zawodowych Zesp. Szkół w Głogówku i Zesp. Szk. Rolniczych w Prudniku”/ 

 

 2008 Dotacje rozwoj. oraz śr. na finans. WPR   147.150 

 80195 Pozostała działalność                             162.300 

 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / 
związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów  
województw,  pozyskane z innych źródeł   
/”Dostosow. oferty edukacyjnej partnerskich szkół…”rozlicz. 2009r. 

 
                           162.300 

851  Ochrona zdrowia 1.830.000 

 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 
objętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego 

 
1.830.000 

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

 
1.830.000 

  w tym:    - Dom Dziecka 18.000 

                - Powiatowy Urząd Pracy 1.812.000 

852  Pomoc społeczna 4.632.271 

 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 373.400 

 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

9.000 

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, j.s.t. lub innych jedn. Zaliczanych do sektora fin. 
publicznych oraz innych umów o pod. charakterze 

10.200 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.200 

 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin 
i zw. powiatów na dofinansow. zad. bieżących 

350.000 

 85202 Domy Pomocy Społecznej 3.736.305 

 0830 Wpływy z usług 1.732.000 

 0920 Pozostałe odsetki 900 

 0970 Wpływy z różnych dochodów                            196.100 

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

1.745.000 

 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / 
związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów  
województw,  pozyskane z innych źródeł  /”Seniorzy w Schengen” 
rozliczenie 2008-2010r. /                        

19.422 
25.628 
17.255 

 85204 Rodziny zastępcze 273.500 

   0830 Wpływy z usług 2.500 

 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 

31.000 

 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin 
i zw. powiatów na dofinansow. zad. bieżących 

240.000 

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30.000 

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

 
30.000 

 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 22.700 

 0920 Pozostałe odsetki 700 

   0970 Wpływy z różnych dochodów 22.000 

 85220 Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośr.interw. 
kryzysowej  /     projekt „Nowe wyzwania – nasze działania….” / 

 
196.366 

 2008 Dotacje rozwojowa oraz śr. na finansowanie WPR 166.911 

 2009 Dotacje rozwojowa oraz śr. na finansowanie WPR                              29.455 



853  Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej 588.340 

 85321 Zespoły do spraw orzekania  o  niepełnosprawności 84.000 

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

 
84.000 

 85333 Powiatowe urzędy pracy 460.080 

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

 
300 

 0920 Pozostałe odsetki 2.000 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 

 2008 Dotacje rozwojowe oraz śr na fin. WPR 
 /”Proces aktywizacyjny  to istota a nie etykieta”/ 

129.880 

 2690 Środki z Funduszu Pracy prz powiatom z przezn. na finan. kosztów 
wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracowni. PUP 

 
327.700 

 85395 Pozostała działalność  44.260 

 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / 
związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów  
województw,  pozyskane z innych źródeł    
/”Poznam stanowisko pracy w rej. pogranicza – trafniej wybiorę zawód” 
rozliczenie 2009-2010 /                       

 
25.700 
13.900 

 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / 
związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów  
województw,  pozyskane z innych źródeł  
/”Poznam stanowisko pracy w rej. pogranicza – trafniej wybiorę zawód”/  
rozliczenie 2009-2010r.                          

 
3.020 
1.640 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 131.550 

 85403 Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze                               86.250 

 0680 Wpł. od rodziców z tyt. odpłat.za utrzym. wychow.w plac.opiek.wych                              80.300 

 0690 Wpływy z różnych opłat 20 

 0830 Wpływy z usług 5.000 

 0920  Pozostałe odsetki 130 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 

 85406 Por. Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne por. specjalistyczne                                   300 

 0920 Pozostałe odsetki 100 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 

 85410 Internaty i bursy szkolne 45.000 

 0680 Wpł. od rodziców z tyt. odpłat.za utrzym. wychow.w plac.opiek.wych 40.000 

 0830 Wpływy z usług 5.000 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 68.740 

 92195 Pozostała działalność  

 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / 
związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów  
województw,  pozyskane z innych źródeł    
/ „Pogranicze kultury” – rozliczenie 2009r./ 

 
61.500 

 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / 
związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów  
województw,  pozyskane z innych źródeł    
/ „Pogranicze kultury” – rozliczenie 2009r./ 

 
7.240 

                                                              Razem dochody bieżące 
 

43.271.328 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Załącznik nr 3               
 

Plan wydatków bieżących  
Powiatu  Prudnickiego na 2010  r. 

 
Dz.   

Roz- 
dział 

 
Treść 

 
            Plan na 2010 r. w zł. 

1 2 3 4 

010  Rolnictwo i łowiectwo 10.000 

 01005 Prace geodezyjno-urządzen. na potrz.  rolnictwa 10.000 

  Wydatki bieżące  - na działalność statutową 10.000 

020  Leśnictwo 37.000 

 02001 Gospodarka leśna 33.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 33.000 

 02002 Nadzór na gospodarką leśną                                           4.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 4.000 

600  Transport i łączność 1.200.000 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.200.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 1.200.000 

630  Turystyka 281.564 

 63003 Zadania w zakresie upowszechniania  turystyki 281.564 

  Wydatki bieżące  153.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 13.000 

  - wydatki ze środków europejskich     
„ Europejska promocja turystyki rowerowej Gór 
Opawskich” 140.000zł. 
„Sląsk bez granic-nowa destynacja turystyczna” 
128.564zł.                     

 
 

268.564 
 
 

700  Gospodarka mieszkaniowa  46.000 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.  

  Wydatki bieżące– na działalność statutową 
w tym: z dotacji na zad. zlecone 29.000zł. 

                                        46.000 

710  Działalność usługowa 352.571 

 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 60.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 60.000 

 71015 Nadzór budowlany 292.571 

  Wydatki bieżące 292.571 

  w tym: wynagrodzenia i składki 273.738 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 18.833 

750  Administracja publiczna 5.961.916 

 75001 Urzędy naczelnych i centr. org .adm .rządowej  65.000 

  Wydatki bieżące 65.000 

  w tym: wydatki ze środków europejskich     
„Powiatowe Centrum Informacji Europ.i Gopspod.” 

65.000 

 75011 Urzędy wojewódzkie 138.630 

  Wydatki bieżące 138.630 

  w tym: wynagrodzenia i składki 138.630 

 75019 Rady powiatów 215.300 

  Wydatki bieżące 215.300 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 5.300 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 210.000 

 75020 Starostwa powiatowe 5.459.486 

  Wydatki bieżące 5.459.486 

  w tym: -wynagrodzenia i składki 3.752.800 

   - pozostałe wydatki na działalność statutową 1.407.000 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.657 

  - dotacja celowa na zadania bieżące 7.000 

  - wydatki ze środków europejskich     
/”Podniesienie kompet. kadr samorz. Powiatu Prudnick.” 

280.029 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 30.500 

  Wydatki bieżące  30.500 

  w tym:-  wynagrodzenia i składki 20.850 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 9.650 

  / z dotacji: z. zlecone 11.000zł. 
 na podst. porozumień 19.500zł./  

 

 75095 Pozostała działalność 53.000 

  wydatki bieżące – na działalność statutową 53.000 

752  Obrona narodowa 5.000 



 75212 Pozostałe wydatki obronne 5.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 5.000 

754  Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona  
przeciwpożarowa 

3.206.000 

 75405 Komendy powiatowe Policji 5.000 

  - dotacje celowe na wydatki bieżące 5.000 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.193.000 

  Wydatki bieżące 3.193.000 

  w tym: wynagrodzenia i składki 2.763.240 

   - pozostałe wydatki na działalność statutową 267.497 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 162.263 

 75414 Obrona cywilna 1.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 1.000 

 75421 Zarządzanie kryzysowe 7.000 

  wydatki bieżące – na działalność statutową 7.000 

757  Obsługa długu publicznego 963.000 

 75702 Obsługa pap. wartość. kredytów i pożyczek  jst.                                       963.000 

  Wydatki bieżące 963.000 

  w tym: na obsługę długu publicznego 963.000 

758  Różne rozliczenia 57.000 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe  57.000 

  rezerwa ogólna / z art.222.ust.1 i na zarządz.kryzys. /                                         57.000 

801  Oświata i wychowanie 16.416.339 

 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.733.000 

  Wydatki bieżące 1.733.000 

  w tym:  - wynagrodzenia i składki 1.490.000 

   - pozostałe wydatki na działalność statutową 240.500 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 

 80105 Przedszkola specjalne 216.000 

  Wydatki bieżące 216.000 

  w tym:  - wynagrodzenia i składki 180.000 

   - pozostałe wydatki na działalność statutową 35.800 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 

 80111 Gimnazja specjalne 1.473.500 

  Wydatki bieżące 1.473.500 

  w tym:  - wynagrodzenia i składki 1.250.000 

   - pozostałe wydatki na działalność statutową 220.800 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700 

 80120 Licea ogólnokształcące 5.485.000 

  Wydatki bieżące 5.485.000 

  w tym:  - wynagrodzenia i składki 4.530.000 

   - pozostałe wydatki na działalność statutową 911.850 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.150 

 80123 Licea profilowane 431.000 

  Wydatki bieżące 431.000 

  w tym:  - wynagrodzenia i składki 400.000 

   - pozostałe wydatki na działalność statutową  28.975 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.025 

   80130 Szkoły zawodowe 5.945.350 

  Wydatki bieżące 5.932.850 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 4.740.000 

   - pozostałe wydatki na działalność statutową                                    1.023.600 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        22.100 

  - wydatki ze środków europejskich     
„Wzmocnienie atrakcyjn. i podniesienie jakości oferty 
edukac. szkół zawod. – Zespołu Szkół w Głogówku i 
ZSR w Prudniku”     147.150zł. 
„Profesjonalna praktyka szansą współczesnego 
absolwenta”   12.500zł. 

                                      
 

                                      159.650 

 80134 Szkoły zawodowe specjalne 507.000 

  Wydatki bieżące 507.000 

  w tym:  - wynagrodzenia i składki 440.000 

   - pozostałe wydatki na działalność statutową 63.500 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500 

 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 
oraz ośrodki dokształcania zawodowego 

 
317.500 

  Wydatki bieżące 317.500 



  w tym:  - wynagrodzenia i składki 190.000 

   - pozostałe wydatki na działalność statutową 125.000 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli 92000 

  Wydatki bieżące 92.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 63.800 

  w tym: dotacja celowa na zadania bieżące 28.200 

 80195 Pozostała działalność 215.989 

  Wydatki bieżące 215.989 

  w tym: wynagrodzenia i składki 17.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 181.847 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         17.142 

851  Ochrona zdrowia 2.546.000 

 85111 Szpitale ogólne 710.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 710.000 

 85153 Zwalczanie narkomanii 3.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 3.000 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 3.000 

 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świad. 
dla osób nieobjętych  obow. ubezp. zdrowotnego 

1.830.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 1.830.000 

852  Pomoc społeczna 7.136.216 

 85201 Placówki opiekuńczo -wychowawcze 1.435.000 

  Wydatki bieżące 1.435.000 

  w tym: - wynagrodzenia i składki 780.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 530.000 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000 

  - dotacje celowe na zadania bieżące 65.000 

 85202 Domy pomocy społecznej 3.634.300 

  Wydatki bieżące 3.634.300 

  w tym: - wynagrodzenia i składki 2.350.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 949.300 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           4.700 

  - dotacja podmiotowa na zadania bieżące                                       310.000 

  - wydatki ze środków europejskich     
„Seniorzy w Schengen” 

                                       20.300 

 85203 Ośrodki wsparcia 20.000 

  Wydatki bieżące 20.000 

  w tym: - wynagrodzenia i składki 15.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 5.000 

 85204 Rodziny zastępcze 1.268.000 

  Wydatki bieżące 1.268.000 

  w tym: - pozostałe wydatki na działal. statutową 110.000 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100.000 

  - dotacje celowe na zadania bieżące 58.000 

 85205 Zadania w zakr. przeciwdział.przemocy w rodzinie 30.000 

  Wydatki bieżące 30.000 

  w tym: - wynagrodzenia i składki 13.750 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 16.250 

 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 451.000 

  Wydatki bieżące 451.000 

  w tym: - wynagrodzenia i składki 315.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 135.800 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 

 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,  mieszk. 
chronione i ośrodki interwencji  kryzysowej 

294.366 

  Wydatki bieżące 294.366 

  w tym: wynagrodzenia i składki 74.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 24.000 

  - wydatki ze środków europejskich     
„Nowe wyzwania – nasze działania…” 

196.366 

 85295 Pozostała działalność 3.550 

  Wydatki bieżące w tym: 3.550 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 3.550 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 1.363.280 

 85311 Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnosprawnych 3.000 



  Wydatki bieżące – na działalność statutową 3.000 

 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawn. 84.000 

  Wydatki bieżące 84.000 

  w tym:  - wynagrodzenia i składki 55.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 29.000 

 85333 Powiatowe urzędy pracy  1.259.880 

  Wydatki bieżące 1.259.880 

  w tym: -wynagrodzenia i składki 950.000 

   - pozostałe wydatki na działalność statutową 179.000 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 

   - wydatki ze środków europejskich     
/”Proces aktywizacyjny to istota a nie etykieta” 

129.880 

 85395 Pozostała działalność 16.400 

  Wydatki bieżące 16.400 

  w tym: - wydatki ze środków europejskich     
„Poznam stanowisko pracy rejonie pogranicza – 
trafniej wybiorę zawód” 

16.400 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 1.679.151 

 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 914.000 

  Wydatki bieżące 914.000 

  w tym: - wynagrodzenia i składki 665.000 

   - pozostałe wydatki na działalność statutową 245.000 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 

 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne  
poradnie specjalistyczne 

620300 

  Wydatki bieżące 620.300 

  w tym: wynagrodzenia i składki 540.000 

   - pozostałe wydatki na działalność statutową 80.000 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 

 85410 Internaty i bursy szkolne 131.000 

  Wydatki bieżące 131.000 

  w tym: -wynagrodzenia i składki 75.400 

   - pozostałe wydatki na działalność statutową 55.000 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 

 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.                                        3.000 

  Wydatki bieżące 3.000 

  w tym: - wynagrodzenia i składki 2.207 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 793 

 85446 Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli 2.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 2.000 

 85495 Pozostała działalność 8.851 

  Wydatki bieżące 8.851 

  w tym: wynagrodzenia i składki 1.500 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 7.165 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 186 

921  Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego 21.000 

 92116 Biblioteki 10.000 

  Wydatki bieżące 10.000 

  w tym: dotacja celowa na zadania bieżące 10.000 

 92195 Pozostała działalność 11.000 

  Wydatki bieżące 11.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 11.000 

926  Kultura fizyczna i sport 22.015 

 92605 Zad w zakresie  kultury fizycznej  i sportu 22.015 

  Wydatki bieżące 22.015 

  w tym: wynagrodzenia i składki 8.500 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 13.515 

  Razem wydatki 
 

                                 41.304.052 

 
 

 

 


