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                    Załącznik Nr 3 do uchwały  
                                                                                                                Rady Powiatu w Głubczycach 
                      
 
 
 

  PLAN 
 

WYDATKÓW  BUD ŻETOWYCH 
 

NA  2011  ROK 
 

POWIATU  GŁUBCZYCKIEGO  
 
 

Lp.     Dział      Rozdział                                Treść                                        Plan w zł. 
 
I.           WYDATKI  BIE ŻĄCE                                                                                     
 

 
 
 

1.         010                            ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO                                 55.000,-              

 
                       01005              Prace geodezyjno-urządzeniowe                                      30.000,-                              
                                               na potrzeby rolnictwa 
 
                                               wydatki bieżące,  w tym:                                                  30.000,- 
 
                                               wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                     30.000,- 
 

    wydatki związane z realizacją                                           30.000,- 
    ich statutowych zadań  

 
 
  01095  Pozostała działalność                25.000,-     
 
    wydatki bieżące,  w tym:                                                  25.000,- 
 
                                              wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                      25.000,- 
 

    wydatki związane z realizacją                                           25.000,- 
    ich statutowych 
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2.     020                                 LEŚNICTWO                                 40.760,-                                    
 
  02001  Gospodarka leśna                       40.760,-     
 
              wydatki bieżące,  w tym:                                                  40.760,-    
 
                                              świadczenia na rzecz osób fizycznych                              40.760,- 
 
 
3.     600                                 TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ                          1.300.000,-                                        
 
  60014  Drogi publiczne powiatowe                           1.300.000,-    
                
              wydatki bieżące,  w tym:                                             1.300.000,- 
 
                                               wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                1.300.000,- 
 
                                               wydatki związane z realizacją                                     1.300.000,- 

    ich statutowych zadań  
                                                                               
                
4.     700                               GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                          110.000,-            
 
 
                       70005            Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       110.000,- 
 
                                               wydatki bieżące,  w tym:                                                110.000,- 
 
                                               wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   110.000,- 
  

    wydatki związane z realizacją                                         110.000,- 
    ich statutowych zadań  

 
 
5.      710                               DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA                                 693.107 ,-                            
 
                       71013             Prace geodezyjne i kartograficzne                                   190.000,-    
                                               (nieinwestycyjne) 
      
                                               wydatki bieżące,  w tym:                                                190.000,- 
 
                                               wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   190.000,- 
 

    wydatki związane z realizacją                                         190.000,- 
    ich statutowych zadań  
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                        71014          Opracowania geodezyjne i kartograficzne                         186.000,- 
 
                                               wydatki bieżące,  w tym:                                                186.000,- 
 
                                               wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   186.000,- 
 

    wydatki związane z realizacją                                         186.000,- 
    ich statutowych zadań  

 
 
                        71015           Nadzór budowlany                                                            317.107,- 
 
                                             wydatki bieżące, w tym:                                                   317.107,- 
                                              
                                            wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                     317.107,- 
                                              
                                            a)  wynagrodzenia i składki                                           249.450,- 

      od nich naliczane 
 
 b) wydatki związane z realizacją                                          67.657,- 
     ich statutowych zadań  

            
 
6.    750                             ADMNISTRACJA  PUBLICZNA                                5.725.944,- 
 
                       75001        Urzędy naczelnych i centralnych organów                            67.000,- 
                                         administracji rządowej  
                                          
                                          wydatki bieżące, w tym:                                                       67.000,-   
     
                                          wydatki na programy finansowane z udziałem                    67.000,- 
                                          środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 
                                          w części związanej z realizacją zadań 
                                          jednostki samorządu terytorialnego  
 
 
                       75011         Urzędy wojewódzkie                                                           114.740,-                                    
                                           
                                          wydatki bieżące,  w tym:                                                     114.740,-           
                                            
                                           wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                       114.740,- 
 
                                           a)  wynagrodzenia i składki                                           110.000,- 

     od nich naliczane 
 
b) wydatki związane z realizacją                                            4.740,- 
    ich statutowych zadań 
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              75019           Rady powiatów                                                                   238.000,-                                
   
          wydatki bieżące, w tym:                      238.000,- 
                                           
                                      1)  wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                         3.000,-              
                                      

wydatki związane z realizacją                                               3.000,-    
ich statutowych zadań 

 
                                      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                               235.000,- 
        
            
                      75020           Starostwa powiatowe                                                       4.529.059,-                                         
 
           wydatki bieżące,  w tym:                                                 4.529.059,-              
                                            
                                       1)  wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                 4.521.059,- 
                                            
                                           a)  wynagrodzenia i składki                                        3.392.495,- 
                                                od nich naliczane 

 
b) wydatki związane z realizacją                                      1.128.564,-                           
     ich statutowych zadań 

    
                                      2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  8.000,- 

 
 

  
                    75045           Kwalifikacja  wojskowa                                                        20.500,-                               
 
                                             wydatki bieżące, w tym:                                                    20.500,- 
 
                                      1)   wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                     10.700,- 
                                              
                                            a)  wynagrodzenia i składki                                             7.600,- 

      od nich naliczane 
 
 b) wydatki związane z realizacją                                          3.100,- 
     ich statutowych zadań  

                                                                                                                                          
                                      2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 9.800,- 
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                     75075           Promocja jednostek samorządu terytorialnego                      50.000,-             
  
                    wydatki bieżące,  w tym:                                                        50.000,-  
   
                                         wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          50.000,-    
                            
                                         wydatki związane z realizacją                                                50.000,- 
                                         ich statutowych zadań        
   
                    75095           Pozostała działalność                                                           706.645,- 
                                       
                                        wydatki bieżące, w tym:                                                        706.645,-              
                                         
                                        wydatki na programy finansowane z udziałem                     706.645,- 
                                        środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 
                                        w części związanej z realizacją zadań jednostki 
                                        samorządu terytorialnego 
 
 
7.   752                   OBRONA NARODOWA                                                          4.000,-       
 
                     75212          Pozostałe wydatki obronne                                4.000,- 
 
                                         wydatki bieżące,  w tym:                                                          4.000,- 
 
                                         wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                            4.000,- 

 
     wydatki związane z realizacją                                                  4.000,- 

                                         ich statutowych zadań  
 
 
8.    754                          BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE                              3.225.000,- 
                                       I  OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA         
 
                                         
                      75411         Komendy powiatowe Państwowej                                    3.225.000,-  
                                           Straży Pożarnej 
                                            
                                          wydatki bieżące, w tym:                                                   3.225.000,-        
                                                 
                                    1)   wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                    3.068.683,- 
                                            
                                           a)  wynagrodzenia i składki                                        2.708.738,- 

      od nich naliczane 
 
b) wydatki związane z realizacją                                        359.945 ,- 

                                               ich statutowych zadań 
 
                                      2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                               156.317,- 
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9.       757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO        1.051.700,- 
 
  75702     Obsługa papierów wartościowych, kredytów                  885.000,- 

    i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 
 

       wydatki bieżące, w tym na:                                                  885.000,-     
          
   obsługę długu jednostki samorządu                                      885.000,- 
    terytorialnego     
 

                  75704  Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych         166.700,- 
                                    przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 
                                    terytorialnego 
 
    wydatki bieżące, w tym:                                                        166.700,-     
                                                                               
                                   wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                    166.700,- 
                                   udzielonych przez jednostkę samorządu 
                                    terytorialnego przypadające do spłaty 
                                    w roku budżetowym 2011                                                                                 

      
 

 10.       758  RÓŻNE ROZLICZENIA                             1.000.000,-  
 
  75818     Rezerwy ogólne i celowe               1.000.000,-
       

   wydatki bieżące, w tym:                 1.000.000,- 
 
                                      wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                      1.000.000,- 

 
  wydatki związane z realizacją                                            1.000.000,- 

                                     ich statutowych zadań  
 

 
11.     801  OŚWIATA I WYCHOWANIE                            8.350.957,- 
 
 
  80102     Szkoły podstawowe specjalne                 693.207.-  
 
          wydatki bieżące, w tym:                                                      693.207,-     
                                            
                                     1)   wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                     692.107,- 
 
                                           a)  wynagrodzenia i składki                                          634.000,- 

      od nich naliczane 
 
b) wydatki związane z realizacją                                          58.107,- 

                                               ich statutowych zadań 
 
   2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    1.100,- 
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             80111       Gimnazja specjalne                                                              485.187,-           
  
          wydatki bieżące, w tym:                                                     485.187,-     
                                            
                                        1)  wydatki jednostek budżetowych, w tym na :                   484.667,-    
                                      
                                           a)  wynagrodzenia i składki                                          436.370,- 

      od nich naliczane 
 
b) wydatki związane z realizacją                                          48.297,- 

                                               ich statutowych zadań 
 
                                       2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     520,- 
 
 
             80120       Licea ogólnokształcące                  3.129.270,- 
 
                                           wydatki bieżące, w tym:                                                  3.129.270,-    
                                            
                                    1)    wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   2.936.870,- 
 
                                          a)  wynagrodzenia i składki                                       2.616.000,- 

      od nich naliczane 
 
b) wydatki związane z realizacją                                        320.870,- 

                                              ich statutowych zadań                            
     
                                   2)   dotacje na zadania bieżące                                                   189.300,- 
 
                                   3)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    3.100,- 
 
 
      80123       Licea profilowane                      464.244,-          
 
        wydatki bieżące, w tym:                                                        464.244,-        
                                          
                                 1)    wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                         190.544,- 
 
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                           144.000,- 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                             46.544,- 
                                             ich statutowych zadań   
            
                                 2)   dotacje na zadania bieżące                                                     273.700,- 
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                  80130             Szkoły zawodowe                                                                3.207.864,- 
 
                                        wydatki bieżące, w tym:                                                     3.207.864,-   
                                          
                                 1)    wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                     3.135.564,- 
 
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                        2.741.000,- 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                           394.564,- 
                                             ich statutowych zadań        
 
                                2)   dotacje na zadania bieżące                                                        71.000,-                           
       
                               3)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          1.300,- 
 
 
                 80134         Szkoły zawodowe specjalne                                                      145.676,- 
  
                                        wydatki bieżące, w tym:                                                        145.676,-  
                                          
                               1)      wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                        145.143,- 
 
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                                   121.200,- 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                             23.943,- 
                                             ich statutowych zadań 
 
                               2)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          533,- 
 
 
 
                 80142         Ośrodki szkolenia, dokształcania i  doskonalenia kadr                 63.187,- 
   
                                         wydatki bieżące, w tym:                                                         63.187,-   
                                          
                                1)      wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                         62.864,- 
                                          
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                             42.600,- 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                             20.264,- 
                                             ich statutowych zadań                                 
 
                               2)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           323,- 
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                80146         Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                        83.950,- 
 
                                         wydatki bieżące, w tym:                                                        83.950,- 
                                          
                                         wydatki jednostek budżetowych , w tym na:                         83.950,- 
                                    
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                            52.500,- 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                             31.450,- 

         ich statutowych zadań 
                                 
                 80195        Pozostała działalność                                                                   78.372,-                    
 
                                    wydatki bieżące,  w tym:                                                             78.372,- 
 
                              1)   wydatki jednostek budżetowych , w tym na:                              76.372,- 
 
                                     wydatki związane z realizacją                                                    76.372,- 

  ich statutowych zadań 
 
                             2)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         2.000,- 
 
 
12.     851                       OCHRONA  ZDROWIA                                                 1.583.000,-     
 
                                                                              
                                      
                    85156        Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia         1.583.000,-      
                                     dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
                                     zdrowotnego  
 
                                      wydatki bieżące, w tym:                                                       1.583.000,-     
      
                                      wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                        1.583.000,-                                        
 
                                      wydatki związane z realizacją                                              1.583.000,- 

   ich statutowych zadań          
 
 
13.    852                       POMOC  SPOŁECZNA                                                   18.599.380,- 
 
                     85201        Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                  1.624.680,-                         
 
                                         wydatki bieżące, w tym:                                                    1.624.680,-  
 
                                 1)    wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                      1.445.900,- 
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                                        a)  wynagrodzenia i składki                                        1.027.100,- 
  od nich naliczane 

                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                           418.800,- 

         ich statutowych zadań          
 
                                2)    dotacje na zadania bieżące                                                       91.400,-                             
           

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    87.380,- 
     

 
                    85202        Domy pomocy społecznej                                                   15.668.000,-                            
 
                                         wydatki bieżące,  w tym:                                                 15.668.000,-        
                                          
                                 1)    wydatki jednostek budżetowych , w tym na:                   14.757.080,- 
 
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                     10.367.600,- 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                       4.389.480,- 
                                            ich statutowych zadań 
                        
                                2)    dotacje na zadania bieżące                                                    881.820,-     
     

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    29.100,- 
 

 
                     85204        Rodziny zastępcze                                                                   936.600,-                          
 
                                      wydatki bieżące,  w tym:                                                          936.600,- 
                                                                         
                                1)  dotacje na zadania bieżące                                                       136.600,-                                         
                                                                    
                                2)   świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    800.000,- 

 
 
                  85205       Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy                          18.000,- 
                                   w rodzinie  
                                    
                                    wydatki bieżące, w tym:                                                             18.000,-                                              
                                     
                                    wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                              18.000,- 
                                     
                                   a)  wynagrodzenia i składki                                                          4.000,- 
                                        od nich naliczane 
                                         
                                  b) wydatki związane z realizacją                                                   14.000,- 
                                       ich statutowych zadań 
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                    85218       Powiatowe centra pomocy rodzinie                                           294.000,-          
 
                                         wydatki bieżące, w tym:                                                       294.000,-   
    
                                         wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                         294.000,- 
                                          
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                           246.200,- 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                             47.800,- 

        ich statutowych zadań 
 
 

                  85220        Jednostki specjalistycznego poradnictwa,                                   46.100,-     
                                    mieszkania chronione i ośrodki interwencji  
                                    kryzysowej 
  
                                     wydatki bieżące , w tym:                                                          46.100,-     
   
                                     wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                             46.100,- 
                                              
                                    a)  wynagrodzenia i składki                                                      41.350,- 

      od nich naliczane 
 

                                    b) wydatki związane z realizacją                                                 4.750,- 
                                       ich statutowych zadań  
     
 
       85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                       3.300,-         
        
   wydatki bieżące, w tym:                                                                3.300,-     
 
                                    wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                 3.300,- 
                                              

wydatki związane z realizacją                                                       3.300,- 
                                   ich statutowych zadań  
 
 
                  85295        Pozostała działalność                                                                    8.700,- 
 
                                   wydatki bieżące, w tym:                                                                8.700,-     
 
                                    wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                 8.700,- 
                                              

wydatki związane z realizacją                                                       8.700,- 
                                   ich statutowych zadań  
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14.    853                  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE                            1.289.359,-    
          POLITYKI SPOŁECZNEJ           

                     
                     85311      Rehabilitacja zawodowa i społeczna                                          34.000,-                    
                                     osób niepełnosprawnych              
                                              
                                     wydatki bieżące, w tym:                                                             34.000,- 
                                      
                                    dotacje na zadania bieżące                                                           34.000,-                                                        
 
                      85321      Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                    71.000,-             
 
                                      wydatki bieżące,  w tym:                                                           71.000,- 
                                       
                                      wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                             71.000,- 
 
                                      a)  wynagrodzenia i składki                                             55.200,- 

od nich naliczane 
 

                                      b) wydatki związane z realizacją                                               15.800,- 
ich statutowych zadań  

            
                         85333      Powiatowe urzędy pracy                                                      1.170.400,-          
 
                                         wydatki bieżące, w tym:                                                    1.170.400,-            
                                           
                                    1)  wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                     1.168.900,- 
                                              
                                            a)  wynagrodzenia i składki                                        1.067.500,- 

      od nich naliczane 
 
 b) wydatki związane z realizacją                                        101.400,- 
     ich statutowych zadań  

            
  2)   świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  1.500,- 
 

                   
                       85395    Pozostała działalność                                                                  13.959,- 
 
                                      wydatki bieżące, w tym:                                                            13.959,-     
 
                                      wydatki na programy finansowane z udziałem                         13.959,- 
                                      środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 
                                      w części związanej z realizacją zadań 
                                      jednostki samorządu terytorialnego  
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15.    854                        EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA          2.078.956,-  
 
                      85403       Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                           1.003.390,-    
 
                                            wydatki bieżące, w tym:                                                 1.003.390,- 
 
                                 1)       wydatki jednostek budżetowych,  w tym na :                 1.001.390,- 
 
                                            a)  wynagrodzenia i składki                                          789.200,- 

      od nich naliczane 
 
 b) wydatki związane z realizacją                                        212.190,- 
     ich statutowych zadań  

            
2)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   2.000,- 
 
 

                     85406         Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym                    682.830,-  
                                         poradnie specjalistyczne 
 
                                             wydatki bieżące, w tym:                                                   682.830,- 
                                             
                                        1)  wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                   682.280,- 
                                              
                                            a)  wynagrodzenia i składki                                           625.000,- 

      od nich naliczane 
 
 b) wydatki związane z realizacją                                        57.280,- 
     ich statutowych zadań  

            
2)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    550,- 
 

                                                 
                      85410       Internaty i bursy szkolne                                                          360.546,-                            
 
                                       wydatki bieżące, w tym:                                                         360.546,-         
                                              
                                       wydatki jednostek budżetowych , w  tym na:                         360.546,- 
 
                                       a)  wynagrodzenia i składki                                          181.700,- 

 od nich naliczane 
 

                                        b) wydatki związane z realizacją                                          178.846,- 
 ich statutowych zadań  
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            85415       Pomoc materialna dla uczniów                                                 15.000,-                            
  
                                       wydatki bieżące , w tym:                                                          15.000,-   
  
                                       wydatki jednostek budżetowych , w  tym na:                           15.000,- 

   wydatki związane z realizacją                                                   15.000,- 
   ich statutowych zadań  

 
                     85446      Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                    7.800,-                           
                                        
                                      wydatki bieżące , w tym:                                                             7.800,-   
 
                                       wydatki jednostek budżetowych , w  tym na:                             7.800,- 

 
   wydatki związane z realizacją                                                     7.800,- 

                                      ich statutowych zadań 
     
                      85495        Pozostała działalność                                                                9.390,- 
                                        
                                       wydatki bieżące , w tym:                                                           9.390,-   
 
                                       wydatki jednostek budżetowych , w  tym na:                           9.390,- 

 
   wydatki związane z realizacją                                                   9.390,- 

                                      ich statutowych zadań 
 
 
16.      900                  GOSPODARKA KOMUNALNA  I  OCHRONA                  44.500,-                            
                                    ŚRODOWISKA  
 
                 90095        Pozostała działalność                                                                   44.500,- 
 
                                  wydatki bieżące , w tym:                                                               44.500,- 
 
                                  wydatki jednostek budżetowych , w  tym na:                                44.500,- 

 
          wydatki związane z realizacją                                                        44.500,- 

                                  ich statutowych zadań 
 
                                                           
17.   921                         KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA                  230.700,-   
                                       NARODOWEGO 
  
                   92116          Biblioteki                                                                                 20.500,-            
 
                                      wydatki bieżące, w tym:                                                            20.500,-    
        
      dotacje na zadania bieżące                                                        20.500,-
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         92118         Muzea                190.200,-   
 
      wydatki bieżące, w tym:           190.200,- 
       
     dotacje na zadania bieżące                                                       190.200,-    
                          
                  92195           Pozostała działalność                                                               20.000,-     
 
                                       wydatki bieżące, w tym:                                                           20.000,-       
    
       dotacje  na zadania bieżące                                                      20.000,-                                                                                 
   
 
18.   926                          KULTURA  FIZYCZNA                                                      20.000,- 
 
                   92695          Pozostała działalność                                                               20.000,- 
 
                                      wydatki bieżące , w tym:                                                           20.000,-   
  
                                1)  wydatki jednostek budżetowych , w  tym na:                            18.000,- 

 
                                     a)  wynagrodzenia i składki                                                          3.000,- 
                                          od nich naliczane 

 
             b)  wydatki związane z realizacją                                               15.000,-        

                                      ich statutowych zadań 
   
                               2)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       2.000,- 
      
     
                    
                         RAZEM   WYDATKI   BIE ŻĄCE                                 45.402.363,-                
 
 
II.              WYDATKI  MAJ ĄTKOWE                                                                                         
 
 
1.         600                         TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ                                   4.904.000,-     
    
                      60014           Drogi publiczne powiatowe                                          4.904.000,-                                                                                   
 
                                    wydatki majątkowe, w tym :                         4.904.000,- 
 
                                         inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:                4.904.000,- 
 
         programy finansowane z udziałem środków                  2.662.600,- 
         o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 
         w części związanej z realizacją zadań 
                                          jednostki samorządu terytorialnego  
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2.     750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA                               39.000,- 
 
 
              75020     Starostwa powiatowe                     39.000,- 
  
                                      wydatki majątkowe, w tym:                                                    39.000,- 
 
                                      inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           39.000,- 
 
 
3.     801  OŚWIATA I WYCHOWANIE                           3.777.000,- 
 
 
             80120       Licea ogólnokształcące                 3.274.500,- 
  
                                      wydatki majątkowe, w tym:                                                 3.274.500,- 
 
                                      inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:                      3.274.500,- 
     
      programy finansowane z udziałem środków                          502.500,- 
      o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 
                                      w części związanej z realizacją zadań 
                                      jednostki samorządu terytorialnego  
 
                         

80130     Szkoły zawodowe                                                                   502.500,- 
 

                                      wydatki majątkowe, w tym :                                                   502.500,- 
 
                                      inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:                         502.500,- 
 
      programy finansowane z udziałem środków                           502.500,- 
      o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 
                                      w części związanej z realizacją zadań 
                                      jednostki samorządu terytorialnego  

 
 
4.   853                  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  

       POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                   255.900,-     
      

                      85333   Powiatowe Urzędy Pracy                                                            255.900,- 
 
    wydatki majątkowe, w tym:             255.900,-        
                                      
                                    inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             255.900,-      
 
 RAZEM   WYDATKI   MAJ ĄTKOWE                                                    8.975.900,-                                           
 
OGÓŁEM  WYDATKI                                                                    54.378.263,-    
 


