


Starostwo Powiatowe w Kościanie

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego na rok 2017

Dział Rozdział Nazwa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 99/531/17
Zarządu Powiatu Kościańskiego
z dnia 10.01.2017 r.

Plan po zmianach

70 028 871

Leśnictwo020 121 560

Gospodarka leśna02001 121 560

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

2460 121 560

Transport i łączność600 10 864 346

Drogi publiczne powiatowe60014 10 864 346

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
doch. klasyfik. w par 625

6208 1 290 436

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300 4 963 000

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6309 300 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu

6430 4 310 910

Gospodarka mieszkaniowa700 1 702 125

Gospodarka gruntami i nieruchomościami70005 1 702 125

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności0470 28 782

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

0750 248 207

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

0770 961 577

Wpływy z pozostałych odsetek0920 10 302

Wpływy z różnych dochodów0970 6 000

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

2110 210 238

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 237 019

Działalność usługowa710 2 291 631

Plany zagospodarowania przestrzennego71004 5 000

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 5 000

Zadania z zakresu geodezji i kartografii71012 808 200

Wpływy z usług0830 649 000

Wpływy z pozostałych odsetek0920 1 000
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

2110 158 200

Nadzór budowlany71015 409 000

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

2110 409 000

Pozostała działalność71095 1 069 431

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch.
klasyfikowanych w par.205

2007 1 069 431

Administracja publiczna750 264 491

Urzędy wojewódzkie75011 140 991

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

2110 140 991

Starostwa powiatowe75020 90 500

Wpływy z różnych opłat0690 500

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

0750 500

Wpływy z usług0830 32 500

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych0870 1 000

Wpływy z pozostałych odsetek0920 50 000

Wpływy z różnych dochodów0970 6 000

Kwalifikacja wojskowa75045 33 000

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

2110 29 000

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

2120 4 000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa754 3 887 007

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej75411 3 887 007

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

2110 3 887 000

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360  7

Wymiar sprawiedliwości755 187 812

Nieodpłatna pomoc prawna75515 187 812

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

2110 187 812

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

756 19 671 219

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

75618 3 778 000

Wpływy z opłaty komunikacyjnej0420 1 950 000

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej0460 1 500 000

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 60 000

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy0650 250 000

Wpływy z różnych opłat0690 15 000
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Wpływy z pozostałych odsetek0920 3 000

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa75622 15 893 219

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych0010 15 453 219

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych0020 440 000

Różne rozliczenia758 24 908 468

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego75801 20 168 090

Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 20 168 090

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów75803 3 125 953

Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 3 125 953

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów75832 1 614 425

Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 1 614 425

Oświata i wychowanie801 127 484

Szkoły zawodowe80130 127 484

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch.
klasyfikowanych w par.205

2007 127 484

Ochrona zdrowia851 896 541

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85156 896 541

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

2110 896 541

Pomoc społeczna852 2 050 491

Domy pomocy społecznej85202 1 810 096

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

2130 1 810 096

Ośrodki wsparcia85203 240 395

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

2110 240 000

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej853 1 655 770

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych85311 63 200

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 57 620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 5 580

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności85321 287 209

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

2110 286 425

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 784

Fundusz Pracy85322 206 150

Wpływy z różnych dochodów0970 20 000

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu pracy

2690 186 150

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych85324 30 000

Wpływy z różnych dochodów0970 30 000

Pozostała działalność85395 1 069 211
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch.
klasyfikowanych w par.205

2007 918 636

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch.
klasyfikowanych w par.205

2009 108 075

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST

2057 37 704

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST

2059 4 796

Rodzina855 1 204 926

Rodziny zastępcze85508 1 204 926

Wpływy z usług0830 241 592

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku
wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc
państwa w wychowywaniu dzieci

2160 568 000

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 135 565

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 259 769

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska900 115 000

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

90019 115 000

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

0580 5 000

Wpływy z różnych opłat0690 110 000

Kultura fizyczna926 80 000

Obiekty sportowe92601 80 000

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 80 000

podpis
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Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego na rok 2017

Dział Rozdział Nazwa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 99/531/17
Zarządu Powiatu Kościańskiego
z dnia 10.01.2017 r.

Plan po zmianach

Starostwo Powiatowe w Kościanie 20 754 392SP

Rolnictwo i łowiectwo010 72 820

Melioracje wodne01008 60 000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych

2830 60 000

Pozostała działalność01095 12 820

Zakup usług pozostałych4300 12 820

Leśnictwo020 203 173

Gospodarka leśna02001 125 060

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych3030 121 560

Zakup materiałów i wyposażenia4210 500

Zakup usług pozostałych4300 3 000

Nadzór nad gospodarką leśną02002 78 113

Zakup usług pozostałych4300 78 113

Transport i łączność600 2 398 942

Drogi publiczne wojewódzkie60013 100 000

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

6300 100 000

Drogi publiczne powiatowe60014 359 942

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 359 942

Drogi publiczne gminne60016 1 939 000

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

6300 1 939 000

Turystyka630 31 300

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki63003 31 300

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2360 23 000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom

2820 3 800

Zakup usług pozostałych4300 4 500

Gospodarka mieszkaniowa700 307 140

Gospodarka gruntami i nieruchomościami70005 307 140

Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 47 962

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 8 120

Uchwalony Strona 1



Składki na Fundusz Pracy4120 1 156

Zakup usług remontowych4270 7 000

Zakup usług pozostałych4300 120 636

Zakup usług obejmujących tłumaczenia4380 1 000

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390 28 000

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe4400 17 718

Różne opłaty i składki4430 3 000

Podatek od nieruchomości4480 11 000

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4500 2 000

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520 50 548

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610 9 000

Działalność usługowa710 1 894 631

Plany zagospodarowania przestrzennego71004 5 000

Wynagrodzenia bezosobowe4170 5 000

Zadania z zakresu geodezji i kartografii71012 170 200

Zakup usług pozostałych4300 170 200

Pozostała działalność71095 1 719 431

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 1 000

Składki na Fundusz Pracy4120 250

Wynagrodzenia bezosobowe4170 6 000

Zakup materiałów i wyposażenia4210 132 500

Zakup usług remontowych4270 156 000

Zakup usług pozostałych4300 151 026

Zakup usług pozostałych4307 1 069 431

Zakup usług pozostałych4309 188 724

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360 7 000

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700 7 500

Administracja publiczna750 10 409 431

Urzędy wojewódzkie75011 140 991

Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 90 993

Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040 21 098

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 22 770

Składki na Fundusz Pracy4120 3 690

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440 2 440

Rady powiatów75019 322 558

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych3030 268 400

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 500

Składki na Fundusz Pracy4120 100

Wynagrodzenia bezosobowe4170 3 000

Nagrody konkursowe4190 2 800

Zakup materiałów i wyposażenia4210 26 098

Zakup środków żywności4220 2 000

Zakup energii4260 3 660

Zakup usług remontowych4270 8 000

Zakup usług pozostałych4300 8 000

Starostwa powiatowe75020 9 517 882

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020 18 100
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Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 4 560 179

Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040 305 556

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 817 309

Składki na Fundusz Pracy4120 113 264

Wynagrodzenia bezosobowe4170 26 500

Zakup materiałów i wyposażenia4210 981 653

Zakup środków żywności4220 12 000

Zakup energii4260 113 500

Zakup usług remontowych4270 75 200

Zakup usług zdrowotnych4280 5 120

Zakup usług pozostałych4300 688 675

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360 31 500

Zakup usług obejmujących tłumaczenia4380 2 000

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390 3 000

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe4400 22 000

Podróże służbowe krajowe4410 39 000

Podróże służbowe zagraniczne4420 3 000

Różne opłaty i składki4430 92 500

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440 104 226

Opłaty na rzecz budżetu państwa4510 1 000

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520 11 500

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610 11 800

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700 37 800

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6050 1 425 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6060 16 500

Kwalifikacja wojskowa75045 33 000

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 1 600

Składki na Fundusz Pracy4120 90

Wynagrodzenia bezosobowe4170 18 410

Zakup materiałów i wyposażenia4210 3 500

Zakup usług pozostałych4300 9 300

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360 100

Promocja jednostek samorządu terytorialnego75075 269 000

Wynagrodzenia bezosobowe4170 25 000

Nagrody konkursowe4190 33 000

Zakup materiałów i wyposażenia4210 43 000

Zakup środków żywności4220 5 000

Zakup usług pozostałych4300 158 000

Zakup usług obejmujących tłumaczenia4380 5 000

Pozostała działalność75095 126 000

Różne opłaty i składki4430 126 000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa754 48 049

Komendy powiatowe Policji75405 5 065

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy2300 5 065

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej75411 11 278

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy2300 11 278

Ochotnicze straże pożarne75412 20 000
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Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

6230 20 000

Obrona cywilna75414 3 600

Nagrody konkursowe4190 600

Zakup materiałów i wyposażenia4210 1 500

Zakup usług pozostałych4300 900

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych4360 600

Zarządzanie kryzysowe75421 2 050

Zakup materiałów i wyposażenia4210 2 000

Różne opłaty i składki4430 50

Pozostała działalność75495 6 056

Nagrody konkursowe4190 3 000

Zakup usług pozostałych4300 2 200

Podróże służbowe krajowe4410 856

Wymiar sprawiedliwości755 187 812

Nieodpłatna pomoc prawna75515 187 812

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2360 60 726

Wynagrodzenia bezosobowe4170 109 308

Zakup materiałów i wyposażenia4210 5 634

Zakup usług pozostałych4300 12 144

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

756 10 000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

75618 10 000

Pozostałe odsetki4580 2 000

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych4590 6 500

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego4610 1 500

Obsługa długu publicznego757 1 225 331

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego

75702 800 000

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego8010 20 000

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

8110 780 000

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego

75704 425 331

Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji8030 425 331

Różne rozliczenia758 757 838

Rezerwy ogólne i celowe75818 757 838

Rezerwy4810 707 838

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne6800 50 000

Oświata i wychowanie801 1 086 068

Szkoły podstawowe specjalne80102 1 500

Zakup środków dydaktycznych i książek4240 1 500

Gimnazja specjalne80111 1 500

Zakup środków dydaktycznych i książek4240 1 500

Licea ogólnokształcące80120 190 944
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Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty2540 190 944

Szkoły zawodowe80130 821 612

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 110 060

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty2540 711 552

Pozostała działalność80195 70 512

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020 21 580

Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 29 400

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 5 061

Składki na Fundusz Pracy4120 721

Wynagrodzenia bezosobowe4170 5 000

Zakup materiałów i wyposażenia4210 300

Zakup środków żywności4220 800

Zakup usług pozostałych4300 2 650

Różne opłaty i składki4430 5 000

Szkolnictwo wyższe803 101 100

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów80309 101 100

Stypendia i zasiłki dla studentów3210 101 100

Ochrona zdrowia851 294 021

Szpitale ogólne85111 248 162

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

6309 248 162

Programy polityki zdrowotnej85149 45 859

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2360 30 000

Wynagrodzenia bezosobowe4170 200

Nagrody konkursowe4190 4 720

Zakup materiałów i wyposażenia4210 3 421

Zakup środków żywności4220 770

Zakup usług pozostałych4300 6 748

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej853 496 552

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych85311 63 200

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 1 820

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych

2580 61 380

Pozostała działalność85395 433 352

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2317 362 397

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2319 42 635

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych

2837 25 339

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych

2839 2 981

Edukacyjna opieka wychowawcza854 173 742

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne85406 26 000
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Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 26 000

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a
także szkolenia młodzieży 

85412 25 000

Wynagrodzenia bezosobowe4170 6 000

Zakup materiałów i wyposażenia4210 3 000

Zakup środków żywności4220 4 000

Zakup usług pozostałych4300 10 000

Różne opłaty i składki4430 2 000

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym85415 96 460

Stypendia dla uczniów3240 89 000

Zakup materiałów i wyposażenia4210 200

Zakup środków żywności4220 400

Zakup usług pozostałych4300 6 860

Pozostała działalność85495 26 282

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020 1 232

Nagrody konkursowe4190 20 650

Zakup materiałów i wyposażenia4210 2 000

Zakup środków żywności4220 1 000

Zakup usług pozostałych4300 1 400

Rodzina855 232 865

Rodziny zastępcze85508 159 451

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 37 094

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 122 357

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych85510 73 414

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 73 414

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska900 314 000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód90001 200 000

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

6300 200 000

Gospodarka odpadami90002 51 000

Zakup materiałów i wyposażenia4210 500

Zakup usług pozostałych4300 50 500

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach90004 7 000

Zakup usług pozostałych4300 7 000

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu90008 25 500

Nagrody konkursowe4190 1 500

Zakup materiałów i wyposażenia4210 14 000

Zakup usług pozostałych4300 10 000

Pozostała działalność90095 30 500

Składki na ubezpieczenia społeczne4110 2 000

Składki na Fundusz Pracy4120 1 500

Wynagrodzenia bezosobowe4170 7 000

Nagrody konkursowe4190 1 000

Zakup materiałów i wyposażenia4210 3 000
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Zakup usług pozostałych4300 10 000

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390 4 000

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700 2 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego921 242 936

Pozostałe zadania w zakresie kultury92105 71 040

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2360 22 000

Wynagrodzenia bezosobowe4170 10 040

Nagrody konkursowe4190 26 000

Zakup materiałów i wyposażenia4210 1 000

Zakup środków żywności4220 2 000

Zakup usług pozostałych4300 10 000

Biblioteki92116 100 896

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 100 896

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami92120 71 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych

2720 60 000

Wynagrodzenia bezosobowe4170 11 000

Kultura fizyczna926 266 641

Zadania w zakresie kultury fizycznej92605 266 641

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2360 115 000

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń3040 15 500

Wynagrodzenia bezosobowe4170 1 100

Nagrody konkursowe4190 33 938

Zakup materiałów i wyposażenia4210 11 835

Zakup środków żywności4220 8 000

Zakup usług pozostałych4300 80 268

Różne opłaty i składki4430 1 000

podpis
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