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                                            Powiatu Prudnickiego na 2010r. 

Dział  Roz./§                   Treść     Plan na 2010r. w zł. 
700  Gospodarka mieszkaniowa                            900.000 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
                           900.000 

600  Transport i łączność 8.953.140 

 60014 Drogi publiczne powiatowe  

 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków 
gmin, powiatów / zw. powiatów/ samorz. województw, pozyskane z 
innych źródeł 
- „Przebudowa histor. drogi Gór Opawskich….”                      84.150zł. 
-„Transgraniczna ścieżka rowerowa….”                      1.491.700zł. 
- „Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej”         1.586.440zł. 
                                                         rozliczenie 2009r.     34.850zł. 
- „Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi 
   Prudnik – Rylowka…” rozliczenie  2009r.                 5.486.000zł. 

 
 
 

                       8.683.140                         

 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków 
gmin, powiatów / zw. powiatów/ samorz. województw, pozyskane z 
innych źródeł 
- droga Prudnik – Prężyna  15.000zł. 

 
 

15.000zł. 

 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie  porozumień /umów/ między 
jednostkami samorządu terytorialnego   
- droga St.Kotkowice -Wróblin -45.000zł. 
- droga Błażejowie-Zawada – 150.000zł. 
- droga Prudnik Prężyna -        60.000zł. 

 
 
 
                           255.000 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.307.405 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  

 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podst.  porozumień /umów/ między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

 
                            50.000 

 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków 
gmin, powiatów / zw. powiatów/ samorz. województw, pozyskane z 
innych źródeł 

                        1.257.405 

801  Oświata i wychowanie                         1.055.902 

 80130 Szkoły zawodowe  

 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków 
gmin, powiatów / zw. powiatów/ samorz. województw, pozyskane z 
innych źródeł   / rozliczenie z 2009r./ 
- „Dostosowanie oferty edukacyjnej partn szkól…”      218.100zł. 
- „Moderniz. bazy placówek kształc. ustawicznego..”  770.652zł. 
- „Stworzenie podstaw posko-czeskiego centrum…”    67.150zł. 

 
 
                        1.055.902 

852  Pomoc społeczna                              89.298 

 85202 Domy pomocy społecznej  

 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków 
gmin, powiatów / zw. powiatów/ samorz. województw, pozyskane z 
innych źródeł   / rozliczenie 2009r. / 

 
                             89.298 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza                            800.000 

 85403  Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  

 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków 
gmin, powiatów / zw. powiatów/ samorz. województw, pozyskane z 
innych źródeł  

                           800.000 

                                                                        OGÓŁEM                       13.105.745 


