
 
 
                                                                                               Załącznik Nr 5 do Uchwały 
                                                                                                         Rady Powiatu w Głubczycach 
                                                                                                                                                                                                                    

 
 

    PLAN  DOCHODÓW  ZADAŃ 
 

  Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ 
 

  NA 2011 ROK 
 

 
 Lp.  Dział  Rozdział  §                   Treść                                                           Dochody w zł. 

                                       

1.    010                          ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO                                       30.000,-                                   
 
                 01005         Prace geodezyjno-urządzeniowe                                               30.000,-   
                                        na potrzeby rolnictwa 
                              
                             2110  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                       30.000,- 
                                       na zadania bieżące z zakresu administracji 
                                       rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
                                       realizowane przez powiatu                                                                
     
 
 
2.    700                       GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                                    45.000,-                           
                        
                   70005         Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              45.000,-                       
 
                            2110  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                        45.000,- 
                                      na zadania  bieżące z zakresu administracji 
                                      rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                                      realizowane przez powiat 
 
 
 
3.      710                       DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA                                          377.107,-                              
 
                   71013        Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                40.000,-          
                                                
                          2110   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                          40.000,- 
                                     na zadania bieżące z zakresu administracji  
                                     rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                                     realizowane przez powiat  
           
 



 
 
               71014         Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                    20.000,-                           
  
                        2110    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                           20.000,-  
                                    na zadania bieżące z zakresu administracji  
                                    rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                                    realizowane przez powiat  
 
            71015              Nadzór budowlany                                                                     317.107,-                                                         
                              
                     2110      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                          317.107,-                   
                                   na zadania bieżące z zakresu administracji  
                                   rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                                   realizowane przez powiat  

     
 
4.      750                    ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                        123.240,- 
 
 
             75011            Urzędy wojewódzkie                                                                  114.740,- 
 
                       2110    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                           114.740,- 
                                   na zadania bieżące z zakresu administracji  
                                   rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                                   realizowane przez powiat  
 
 
            75045            Kwalifikacja wojskowa                                                                8.500,-    
 
                      2110    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                             8.500,-                  
                                  na zadania bieżące z zakresu administracji  
                                  rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                                  realizowane przez powiat 
           
 
5.    752                     OBRONA NARODOWA                                                           4.000,-                                                
 
 
           75212             Pozostałe wydatki obronne                                                           4.000,-         
 
                      2110   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                               4.000,-     
                                 na zadania bieżące z zakresu administracji 
                                 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                                 realizowane przez powiat 
 
 
 
 
 



6.       754                 BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE                                    3.225.000,-                      
                                 I   OCHRONA   PRZECIWPOŻAROWA  
                                      
 
             75411          Komendy powiatowe Państwowej                                             3.225.000,-      
                                  Straży Pożarnej 
 

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                          3.225.000,-                                    
           na zadania bieżące z zakresu administracji 

                                 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                                 realizowane przez powiat 
 
 
7.        851              OCHRONA  ZDROWIA                                                          1.583.000,-                                             
 
 
           85156           Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                         1.583.000,-       
                                oraz świadczenia dla osób nieobjętych 
                                obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 
 
                   2110     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                           1.583.000,-    
                                na zadania bieżące z zakresu administracji 
                                rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                                wykonywane przez powiat 
 
 
8.       852                  POMOC SPOŁECZNA                                                               18.000,-     
                                                
 
           85205     Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                  18.000,- 
 
                   2110     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                18.000,- 
                                na zadania bieżące z zakresu administracji 
                                rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                                wykonywane przez powiat 
 
 
9.       853             POZOSTAŁE  ZADANIA  W  ZAKRESIE                                 71.000,-                        
                             POLITYKI  SPOŁECZNEJ    

              85321    Zespoły do spraw orzekania                                                               71.000,-      

                            o stopniu niepełnosprawności 
 
                   2110   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                 71.000,-   
                              na zadania bieżące z zakresu administracji 
                              rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                              realizowane przez powiat  
 
 
                        OGÓŁEM:                                                                   5.476.347,- 


