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                                            Powiatu Prudnickiego na 2014r. 

Dział  Roz./§                   Treść               Plan  w zł. 
600  Transport i łączność 770.000 

 60014 Drogi publiczne powiatowe  
 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  
720.000 

 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestyc. 
realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. 

50.000 

700  Gospodarka mieszkaniowa                            450.000 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
                           450.000 

750  Administracja publiczna 102.000 
 75020 Starostwa powiatowe  

  Dotacje otrzy. z państw. funduszy celowych na f inansow. lub dofinansow. 
kosztów  realiz. inwestycji i zakupów  inwestyc. jedn. sektora f in. publicznych 

- Zakup i montaż w indy i budow a podjazdu dla niepełnosprawnych 

102.000 

801  Oświata i wychowanie 252.500 
 80102 Szkoły podstawowe specjalne 110.500 
 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), 

powiatów (zw.powiatow), sam.województw, pozysk. z innych źródeł  
- Polsko-czeskie miasteczko ruchu drogow ego –rozlicz. z 2013r. 

98.900 

 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), 
powiatów (zw.powiatow), sam.województw, pozysk. z innych źródeł  
- Polsko-czeskie miasteczko ruchu drogow ego –rozlicz. z 2013r. 

11.600 

 80130 Szkoły zawodowe 142.000 
 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), 

powiatów (zw.powiatow), sam.województw, pozysk. z innych źródeł  
- Stworz. bazy materialnej do współpr. sportowej partnerskich szkół 
rolniczych z Prudnika i m. Albrechtice –rozlicz. z 2013r. 

127.000 

 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), 
powiatów (zw.powiatow), sam.województw, pozysk. z innych źródeł  
- Stworz. bazy materialnej do współpr. sportowej partnerskich szkół 
rolniczych z Prudnika i m. Albrechtice –rozlicz. z 2013r. 

15.000 

852  Pomoc społeczna 99.000 
 85202 Domy pomocy społecznej  

 6260 Dotacje otrzy. z państw. funduszy celowych na f inansow. lub dofinansow. 
kosztów  realiz. inwestycji i zakupów  inwestyc. jedn. sektora f in. publicznych -

- Montaż kolektorów  słonecznych na budynku ORiOP w  Racław icach Śl. 

99.000 

                                                                                  OGÓŁEM  1.673.500 


