
Tablica 1        Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 
010     Rolnictwo i łowiectwo  88 000,00   
  01005   Prace geodezyjno-urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa 
88 000,00   

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

88 000,00  Przeznaczona na realizację prac 
geodezyjno – urządzeniowych na 
potrzeby rolnictwa, m.in. scalanie 
gruntów, ponowne klasyfikowanie 
gruntów zmeliorowanych i 
zrekultowanych. 

700     Gospodarka mieszkaniowa 249 000,00   
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 249 000,00   
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

249 000,00  Środki przekazane na nadzór i 
administrację nieruchomościami 
Skarbu Państwa. 

710     Działalność Usługowa 470 000,00   

  71013   Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 

159 000,00  

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

159 000,00   Przeznaczona na bieżące utrzymanie i 
aktualizację Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego. 

  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 41 000,00   
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

41 000,00  Przeznaczone na realizację opracowań 
geodezyjnych i kartograficznych. 

  71015   Nadzór budowlany 270 000,00   
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

270 000,00  Przeznaczona na bieżącą działalność 
związaną z realizacją nadzoru 
budowlanego. 

750     Administracja publiczna 178 000,00   
  75011   Urzędy wojewódzkie 156 000,00   
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

156 000,00  Dotyczy dofinansowania stanowisk 
pracy pracowników, realizujących 
zadania z zakresu administracji 
publicznej. 

  75045   Komisje poborowe 22 000,00   
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

22 000,00  Przeznaczona na wydatki związane z 
funkcjonowaniem komisji poborowych.

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowe 

3 154 800,00   

  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 

3 154 800,00   



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

3 154 800,00  Środki przeznaczone na 
funkcjonowanie Powiatowej Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej. 

851     Ochrona zdrowia 2 004 000,00   
  85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 004 000,00   

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

2 004 000,00  Przeznaczona na pokrycie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego – pensjonariusze DPS, 
DD oraz osób bezrobotnych. 

852     Pomoc społeczna 10 000,00   
  85220   Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 

mieszkania chronione i ośrodki 
interwencji kryzysowej 

10 000,00   

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

10 000,00  Przeznaczona na realizację zadań 
ośrodka interwencji kryzysowej. 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

75 000,00   

  85321   Zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności 

75 000,00   

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

75 000,00  Realizacja zadań związanych z 
funkcjonowaniem powiatowego 
zespołu do spraw orzekania o 
niepełnosprawności. 

 
 


