
Tabela 2            Dotacje z budżetu państwa 
 

Dział Rozdział § Źródła dochodów 
Plan 

na 2018 r. 
010     Rolnictwo i łowiectwo  577 000,00 

 
 
 

 
 
 
 
  

01005   Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 
 
 
 

2110 
 
 

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

4 000,00 
 

 

01095  Pozostała działalność 573 000,00 
 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

573 000,00 

600   Transport i łączność 520 250,00 
 60014  Drogi publiczne powiatowe 520 250,00 

 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 

520 250,00 

700    Gospodarka mieszkaniowa 139 700,00 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139 700,00 
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

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

139 700,00 

710    Działalność usługowa 787 000,00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

71012   Zadania z zakresu geodezji i kartografii 378 000,00 
  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

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

378 000,00 

71015   Nadzór budowlany 409 000,00 

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

399 000,00 

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

10 000,00 
 

750    Administracja publiczna 71 000,00 

  75011   Urzędy wojewódzkie 44 000,00 
  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

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

44 000,00 

75045   Kwalifikacja wojskowa 27 000,00 
  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

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

26 000,00 

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

1 000,00 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 761 000,00 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 761 000,00 



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

4 761 000,00 

755     Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 

 75515  Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 

 
 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

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

187 812,00 

851    Ochrona zdrowia 2 105 000,00 

  85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

2 105 000,00 

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

2 105 000,00 

852     Pomoc społeczna 4 933 000,00 

  85202   Domy pomocy społecznej 4 933 000,00 

  2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
bieżących zadań własnych powiatu 

4 933 000,00 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 180 000,00 

  85321   Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 180 000,00 

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

180 000,00 

855   Rodzina 668 000,00 

 85508  Rodziny zastępcze 668 000,00 

 

 2160 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 wychowaniu dzieci 

668 000,00 

Ogółem: 14 929 762,00 

 

 


