
Tablica 1                   Przyznane dotacje z budŜetu państwa 

Dział Rozdział § Źródła dochodów Plan 
na 2011 r. 

010     Rolnictwo i łowiectwo  70 000,00 

  01005   Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 70 000,00 

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

70 000,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 169 000,00 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 169 000,00 

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

169 000,00 

710     Działalność usługowa 519 000,00 
  71013   Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 165 000,00 

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

165 000,00 

71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 43 000,00 
  2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

43 000,00 

71015   Nadzór budowlany 311 000,00 
  2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

298 000,00 

 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

13 000,00 

750     Administracja publiczna 190 300,00 
  75011   Urzędy wojewódzkie 161 800,00 

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

161 800,00 

75045   Kwalifikacja wojskowa 28 500,00 
  2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 

bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

27 000,00 

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

1 500,00 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 3 896 000,00 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 3 896 000,00 

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

3 896 000,00 

851     Ochrona zdrowia 2 632 000,00 
  85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 
2 632 000,00 



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

2 632 000,00 

852     Pomoc społeczna 5 467 000,00 
  85202   Domy pomocy społecznej 5 446 000,00 

  2130 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
bieŜących zadań własnych powiatu 

5 446 000,00 

85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 21 000,00 

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

21 000,00 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 110 000,00 

  85321   Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 110 000,00 

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

110 000,00 

Ogółem: 13 053 300,00 

 
 


