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                                                                                               Załącznik Nr 1 do Uchwały             
                                                                                                        Rady Powiatu w Głubczycach  
 
                                                                                                                                                                                              
 

    PLAN 
 

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 
 

NA  2012 ROK 
 

POWIATU  GŁUBCZYCKIEGO 
                                                                                               
 
 
Lp. Dział    Rozdział                  Treść                                                                                  Plan  w zł. 
 
 
I.           DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                        
 
1.    010                  ROLNICTWO  I   ŁOWIECTWO                           60.000,-                       
                
        01005      Prace geodezyjno-urządzeniowe                                                     60.000,-                  
                                na potrzeby rolnictwa 
 

        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                       60.000,-       
                                na zadania bieżące z zakresu administracji  
                               rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                               realizowane przez powiat 
 
 
2.    020                  LEŚNICTWO                                                                                45.650,-                            
                                              
                02001     Gospodarka leśna                                                                             45.650,- 
         
                              Środki otrzymane od pozostałych jednostek                                    42.050,-     
                              zaliczanych do sektora finansów publicznych 
                              na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych  
                             do sektora finansów publicznych           
                     

      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                             3.600,-              
                              na zadania bieżące z zakresu administracji  
                              rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                              realizowane przez powiat 
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3.    700                  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                                        255.000,-              
 
                 70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                     255.000,-  
                                   
              

       Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie                   25.000,-                    
                               wieczyste nieruchomości  
 
                                Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych               60.000,-           
                                Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
                     innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
                               oraz innych umów o podobnym charakterze 
 
                               Wpływy z różnych dochodów                                             15.000,-                                   
                       
                                Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                45.000,-                          
                                na zadania bieżące z zakresu administracji  
                                rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
                                realizowane przez powiat 
                               
                               Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane                110.000,- 
                               z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej    
                               oraz innych zadań zleconych ustawami                
 
 
4.     710                  DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA                                                693.314,-                                             
                  
                 71013     Prace geodezyjne i kartograficzne                                                   50.000,- 
                                (nieinwestycyjne) 
 
 

        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                 50.000,-                      
                                na zadnia bieżące z zakresu administracji 
                                rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
                                realizowane przez powiat 
 
 
                71014      Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                     320.000,- 

        
        Wpływy z usług                                                                              320.000,-  
 
         

         
 
                71015      Nadzór budowlany                                                                        323.314,- 
 

        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                              323.314,-                       
                                na zadnia bieżące z zakresu administracji 
                                rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   
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                                realizowane przez powiat 
                               
5.   750                   ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                             408.670,-   
       
               75001      Urzędy naczelnych i centralnych organów                                      69.000,- 
                               administracji rządowej  
                                          
                               Dotacje celowe w ramach programów finansowanych                   69.000,- 
                               z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
                               mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,                                                                                                    
                               lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 
                                                                                                                                                                            
 
               75011      Urzędy wojewódzkie                                                                      115.192,-                                                                              
                                           
                               Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                               115.192,-                     
                               na zadania bieżące z zakresu administracji  
                               rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami 
                               realizowane przez powiat                               
 
             
               75020      Starostwa powiatowe                                                                      80.000,-                                          
                               
 

        Pozostałe odsetki                                                                              50.000,-          
 
                               Wpływy z różnych dochodów                                                          20.000,-  
      
                               Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę                          10.000,-                      
                               samorządu terytorialnego 

 
  
               75045      Kwalifikacja  wojskowa                                                                   20.500,-  
                                                        
                               Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                  8.500,-   
                               na zadnia bieżące z zakresu administracji 
                               rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                               realizowane przez powiat        
          
                              Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                  12.000,-                    
                               na zadania bieżące realizowane przez powiat  
                               na podstawie porozumień z organami administracji 
                               rządowej                                 
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     75075     Promocja jednostek samorządu terytorialnego         44.725,- 
  
         Dotacje celowe w ramach programów finansowanych                  44.725,- 
                               z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
                               mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,                                                                                                    
                               lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 
 
 
               75095      Pozostała działalność                                                                      79.253,- 
 
                               Dotacje celowe w ramach programów finansowanych                  74.940,- 
                               z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
                               mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,                                                                                                    
                               lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 
                                                                                                                                                                            
                               Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na  realizację          4.313,-       
                               bieżących  zadań własnych powiatu                                                                                                         
 
 
 
6.   752                   OBRONA NARODOWA                                                        5.000,-           
  
               75212      Pozostałe wydatki obronne                                                               5.000,- 
 

       Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                   5.000,-           
                               na zadnia bieżące z zakresu administracji 
                               rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                               realizowane przez powiat         
         
 
 
7.  754                    BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE                                      3.230.000,-                                     
                               I  OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA                                
     
               75411      Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                3.230.000,- 
  

       Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                             3.230.000,-                
                               na zadania bieżące z zakresu administracji 
                               rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                               realizowane przez powiat 
  
 
8.   756                  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB                 6.184.180,-   
                              FIZYCZNYCH  I  OD  INNYCH   JEDNOSTEK   
                              NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ 
                              ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM           
 
              75618      Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek              950.000,- 
                               samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  
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        Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                   900.000,-    
                    

      Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez                       50.000,- 
       jednostki samorządu terytorialnego na podstawie                                                                                   
       odrębnych ustaw 

 
 
 
             75622      Udział powiatów w podatkach stanowiących                               5.234.180,- 
                             dochód budżetu państwa 
                                                                                                                       
                              Podatek dochodowy od osób fizycznych                                      5.164.180,-                   
 
                              Podatek dochodowy od osób prawnych                                            70.000,-               

   
 

9.   758                RÓŻNE ROZLICZENIA                                                           15.862.578,-                                                  
 
 
               75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek                      10.923.748,- 
                             samorządu terytorialnego 
 

              Subwencje ogólne z budżetu państwa                                         10.923.748,-         
 
    

               75803   Część wyrównawcza  subwencji ogólnej dla powiatów                 3.389.200,- 
 

              Subwencje ogólne z budżetu państwa                                           3.389.200,- 
 
 75832   Część równoważąca  subwencji ogólnej dla powiatów                1.549.630,- 

 
              Subwencje ogólne z budżetu państwa                                          1.549.630,-         

 
 
10.   801                OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                                                 220.000,-          
                           
 
                 80120   Licea ogólnokształcące                                                                     22.500,- 
 
                              Wpływy z różnych opłat                                                                     1.000,-                                                      
 
                              Dochody z najmu i dzierżawy składników                                        10.000,-      
                              majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek  
                              samorządu terytorialnego lub innych jednostek  
                              zaliczanych do sektora finansów publicznych  
                              oraz innych umów o podobnym charakterze 
                                      
                             Wpływy z usług                                                                                 11.000,-    
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                              Pozostałe odsetki                                                                                    500,-        
 
 
                 80130   Szkoły zawodowe                                                                            132.500,- 
 
                              Wpływy z różnych opłat                                                                     1.000,-                                                        
 
 
 
                              Dochody z najmu i dzierżawy składników                                       20.000,-      
                              majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek  
                              samorządu terytorialnego lub innych jednostek  
                              zaliczanych do sektora finansów publicznych  
                              oraz innych umów o podobnym charakterze 
                                      
                              Wpływy z usług                                                                               110.000,-    
 
                              Pozostałe odsetki                                                                                    500,-      
   
  Wpływy z różnych dochodów                         1.000,- 
 
     
 
          80142        Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                        65.000,- 
 
                              Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące                   65.000,-  
                              realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
                              jednostkami samorządu terytorialnego  
  
                                               
11.   851               OCHRONA  ZDROWIA                                                            1.698.000,-                                                      
 
                85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia                1.698.000,- 
                             dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
                             zdrowotnego 
 
                             Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                              1.698.000,-       
                             na zadania bieżące z zakresu administracji  
                             rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                             realizowane przez powiat 
 
 
12.    852              POMOC  SPOŁECZNA                                                          19.667.300 ,-   
 
                85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                            450.300,- 
 
                             Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności                                  2.000,-                                
                             za utrzymanie dzieci (wychowanków)  

      w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
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                             i w rodzinach zastępczych 
                             Wpływy z różnych dochodów                                                          13.000,-                                          
         
                              Pozostałe odsetki                                                                                  200,-                                                                                            
                              
                              Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania                          435.100,-                                    
                              bieżące realizowane na podstawie porozumień 
                             (umów) między jednostkami samorządu 
                              terytorialnego 
 
  
        85202          Domy pomocy społecznej                                                            19.032.000,-   
  
                             Dochody z najmu i dzierżawy składników                                        42.000,-                
                             majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek  
                             samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
                             zaliczanych do sektora finansów publicznych  
                             oraz innych umów o podobnym charakterze 
                              
                            Wpływy z usług                                                                            11.175.000,-               
       
                            Pozostałe odsetki                                                                                   7.000,-                          
                                      
                            Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                          7.808.000,-          

             realizację bieżących zadań własnych powiatu 
                              
        85204          Rodziny zastępcze                                                                             167.000,- 
 
                              Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania                            167.000,-                            
                              bieżące realizowane na podstawie porozumień 
                             (umów) między jednostkami samorządu 
                              terytorialnego 
 
         85205           Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             18.000,- 
 
                              Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                  18.000,-          
                              na zadania bieżące z zakresu administracji  
                              rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                              realizowane przez powiat 
 
 
13.   853               POZOSTAŁE  ZADANIA  W  ZAKRESIE                                361.013,-  
                             POLITYKI  SPOŁECZNEJ   
                             
                
               85321   Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                             78.000,- 
 
                             Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                   78.000,-                                        
                             na zadania bieżące z zakresu administracji 
                             rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
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                             realizowane przez powiat 
 
                   85324   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                                             14.500,- 
                             Niepełnosprawnych  
 
                            Wpływy z różnych dochodów                                                             14.500,-                              
                
 
               85333    Powiatowe urzędy pracy                                                                   268.513,- 
             
                             Pozostałe odsetki                                                                                     500,-                               
                                                        
                            Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat                           189.200,-            
                            z przeznaczeniem na finansowanie kosztów  
                            wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia  
                            społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 
 
      Dotacje celowe w ramach programów finansowanych         78.813,- 
                 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
        mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub 
      płatności w ramach budżetu środków europejskich  
 
 
 
14.    854              EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA                      234.700,-                
   
        
                85403   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                        54.600 ,- 
 
                              Wpływy z różnych opłat                                                                        100,-                 
 
                              Dochody z najmu i dzierżawy składników                                        20.000,-                        
                              majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
                              samorządu terytorialnego lub innych jednostek  
                              zaliczanych do sektora finansów publicznych  
                              oraz innych umów o podobnym charakterze 
                           
                         Wpływy z usług                                                                                  34.000,-                           
 
                              Pozostałe odsetki                                                                                    500,-                          
 
 
              85410     Internaty i bursy szkolne                                                                   180.100,- 
 
                              Dochody z najmu i dzierżawy składników                                      100.000,-                                       
                              majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
                              samorządu terytorialnego lub innych jednostek  
                              zaliczanych do sektora finansów publicznych  
                              oraz innych umów o podobnym charakterze 
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                         Wpływy z usług                                                                                  80.000,-                                
                              Pozostałe odsetki                                                                                    100,- 
 
 
15.      900            GOSPODARKA KOMUNALNA  I  OCHRONA                       190.000,-                   
                             ŚRODOWISKA  
 
                90019    Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków                 190.000,- 
                               z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
        
                              Wpływy z różnych opłat                                                                  190.000,- 
 
 
           RAZEM DOCHODY BIE ŻĄCE                                49.115.405,- 
   
 
 
 
 
 
 
 
II. DOCHODY  MAJ ĄTKOWE                           
                                   
 
 
1.   700                     GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                         30.000,- 
     
 
                 70005     Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                      30.000,- 
 
                                Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności                     30.000,- 
                                 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   
 
 
 
2.   750                     ADMINISTRACJA   PUBLICZNA                                          30.000,- 
 
 
                   75020      Starostwa powiatowe                                                                  30.000,-    
 
                                Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                          30.000,-      
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3.   801                    OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                                            1.250.000,-          
                  
                
                   80120   Licea ogólnokształcące                                                              1.250.000,- 
 
                                Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                           1.250.000,- 
                                na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
                                własnych powiatu 
                                      
 
 
 
RAZEM   DOCHODY   MAJ ĄTKOWE                                            1.310.000,-                                
                                                                      
OGÓŁEM    DOCHODY:                                                              50.425.405,-     
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                                                                                                     Załącznik Nr  2  do Uchwały 
                                                                                                     Rady Powiatu w Głubczycach 
                                                                                                

 
 
 
 

  PLAN  PRZYCHODÓW  
 

NA  2012 ROK 
 

POWIATU  GŁUBCZYCKIEGO 
 
 
 
 
 
 

 
PRZYCHODY  OGÓŁEM, w zł:                                                                            3.108.000,-       
                                                                                           
 
§ 950   -   Wolne środki o  których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                    2.321.000,- 
 
§ 951   -   Przychody ze spłat  pożyczek i kredytów udzielonych  ze środków             300.000,-         
                 publicznych  
 
§ 952  -   Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym          487.000,-  
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          Załącznik Nr 3 do  uchwały  
                                                                                                    Rady Powiatu w Głubczycach 
                      
 
 
 

  PLAN 
 

WYDATKÓW  BUD ŻETOWYCH 
 

NA  2012  ROK 
 

POWIATU  GŁUBCZYCKIEGO  
 
 

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

 
 
 

1.         010                            ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO                              80.000,-                             

 
                       01005              Prace geodezyjno-urządzeniowe                                    60.000,-       
                                               na potrzeby rolnictwa 
 
                                               wydatki bieżące,  w tym:                                                60.000,-    
 
                                               wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   60.000,-   
 

    wydatki związane z realizacją                                         60.000,-   
    ich statutowych zadań  

 
 
  01095  Pozostała działalność              20.000,-         
 
    wydatki bieżące,  w tym:                                                 20.000,-  
 
                                               wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                    20.000,-             
 

    wydatki związane z realizacją                                          20.000,-  
    ich statutowych 
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2.     020                                 LEŚNICTWO                                45.650,-                              
 
  02001  Gospodarka leśna                     45.650,-        
 
              wydatki bieżące,  w tym:                                                 45.650,-    
                           

     1)  wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                      3.600,-          
 

wydatki związane z realizacją                                            3.600,-   
    ich statutowych zadań  

 
                                        2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                              42.050,-         
 
 
3.     600                                 TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ                           1.400.000,-                         
 
  60014  Drogi publiczne powiatowe                            1.400.000,-     
                
              wydatki bieżące,  w tym:                                              1.400.000,- 
 
                                               wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                1.400.000,-  
 
                                               wydatki związane z realizacją                                     1.400.000,- 

    ich statutowych zadań  
                                                                               
                
4.     700                               GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                            95.000,-    
 
 
                       70005            Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         95.000,- 
 
                                               wydatki bieżące,  w tym:                                                  95.000,- 
 
                                               wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                     95.000,- 
 

    wydatki związane z realizacją                                           95.000,- 
    ich statutowych zadań  

 
 
5.      710                               DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA                                  463.314,- 
 
                       71013             Prace geodezyjne i kartograficzne                                     50.000,-                             
                                              (nie inwestycyjne) 
      
                                               wydatki bieżące,  w tym:                                                  50.000,- 
 
                                               wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                     50.000,- 
 

    wydatki związane z realizacją                                          50.000,-                   
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    ich statutowych zadań  
 

                       71014          Opracowania geodezyjne i kartograficzne                            90.000,-                    
 
                                               wydatki bieżące,  w tym:                                                  90.000,- 
 
                                               wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                     90.000,- 
 

    wydatki związane z realizacją                                           90.000,- 
     ich statutowych zadań  

 
 
                        71015           Nadzór budowlany                                                            323.314,-                                                       
 
                                             wydatki bieżące, w tym:                                                   323.314,-      
                                              
                                            wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                     323.314,-  
                                              
                                            a)  wynagrodzenia i składki                                           261.351,- 

      od nich naliczane 
 
 b) wydatki związane z realizacją                                          61.963,- 
     ich statutowych zadań  

            
 
6.    750                             ADMNISTRACJA  PUBLICZNA                                5.517.670,- 
 
                       75001        Urzędy naczelnych i centralnych organów                            69.000,-       
                                         administracji rządowej  
                                          
                                          wydatki bieżące, w tym:                                                       69.000,- 
     
                                          wydatki na programy finansowane z udziałem                    69.000,- 
                                          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                                                           115.192,-                                               
                                           
                                          wydatki bieżące,  w tym:                                                     115.192,-    
                                            
                                           wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                       115.192,- 
 
                                           a)  wynagrodzenia i składki                                           110.220,- 

     od nich naliczane 
 
b) wydatki związane z realizacją                                             4.972,- 
    ich statutowych zadań 
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              75019           Rady powiatów                                                                   203.000,-                                                
   
          wydatki bieżące, w tym:                      203.000,-    
                                           
                                      1)  wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          3.000,- 
                                      

wydatki związane z realizacją                                                3.000,- 
ich statutowych zadań 

 
                                      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                               200.000,- 
        
            
                      75020           Starostwa powiatowe                                                       4.956.000,- 
 
           wydatki bieżące,  w tym:                                                 4.956.000,-    
                                            
                                       1)  wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                 4.647.800,- 
                                            
                                           a)  wynagrodzenia i składki                                        3.346.400,- 
                                                od nich naliczane 

 
b) wydatki związane z realizacją                                      1.301.400,- 
     ich statutowych zadań 

    
                                      2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                               308.200,- 

 
 

  
                    75045           Kwalifikacja  wojskowa                                                         20.500,-                               
 
                                             wydatki bieżące, w tym:                                                     20.500,-     
 
                                      1)   wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                      11.200,- 
                                              
                                            a)  wynagrodzenia i składki                                              7.640,-   

      od nich naliczane 
 
 b) wydatki związane z realizacją                                           3.560,- 
     ich statutowych zadań  

                                                                                                                                          
                                      2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  9.300,- 
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        75075           Promocja jednostek samorządu terytorialnego                        74.725,-  
  
                    wydatki bieżące,  w tym:                                                       74.725,-     
   
                                   1)   wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          22.107,-                       
                            
                                         wydatki związane z realizacją                                                22.107,- 
                                         ich statutowych zadań        
 
                                   2)   wydatki na programy finansowane z udziałem                      52.618,- 
                                          środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 
                                          w części związanej z realizacją zadań 
                                          jednostki samorządu terytorialnego  
 
   
                    75095           Pozostała działalność                                                              79.253,-                            
                                       
                                        wydatki bieżące, w tym:                                                          79.253,-    
                                         
                                        wydatki na programy finansowane z udziałem                       79.253,- 
                                        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                                                          5.000,- 
 
                     75212          Pozostałe wydatki obronne                                5.000,- 
 
                                         wydatki bieżące,  w tym:                                                          5.000,- 
 
                                         wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                             5.000,- 

 
     wydatki związane z realizacją                                                   5.000,- 

                                         ich statutowych zadań  
 
 
8.    754                          BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE                              3.230.000,-                         
                                       I  OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA         
 
                                         
                      75411         Komendy powiatowe Państwowej                                    3.230.000,-    
                                           Straży Pożarnej 
                                            
                                          wydatki bieżące, w tym:                                                   3.230.000,- 
                                                 
                                    1)   wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                    3.075.400,- 
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                                           a)  wynagrodzenia i składki                                        2.804.522,- 

      od nich naliczane 
 
b) wydatki związane z realizacją                                         270.878,- 

                                               ich statutowych zadań 
 
                                      2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                               154.600,- 
 
 
                        
9.       757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO         1.113.600,-   
 
  75702     Obsługa papierów wartościowych, kredytów                1.113.600,- 

    i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 
 

       wydatki bieżące, w tym na:                                                 1.113.600,- 
          
    obsługę długu jednostki samorządu                                    1.113.600,- 
    terytorialnego     
 
     

 10.       758  RÓŻNE ROZLICZENIA                               1.018.388,-           
 
  75818     Rezerwy ogólne i celowe                 1.018.388,- 
       

   wydatki bieżące, w tym:                   1.018.388,- 
 
                                      wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                         1.018.388,- 

 
   wydatki związane z realizacją                                              1.018.388,- 

                                      ich statutowych zadań  
 

 
11.     801  OŚWIATA I WYCHOWANIE                            8.441.340,-                         
 
 
  80102     Szkoły podstawowe specjalne               698.650,-        
 
          wydatki bieżące, w tym:                                                    698.650,-      
                                            
                                     1)   wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                    697.500,- 
 
                                           a)  wynagrodzenia i składki                                          637.800,- 

      od nich naliczane 
 
b) wydatki związane z realizacją                                          59.700,- 

                                               ich statutowych zadań 
 
   2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     1.150,-                          
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             80111       Gimnazja specjalne                                                               489.140,-                         
  
          wydatki bieżące, w tym:                                                     489.140,-        
                                            
                                        1)  wydatki jednostek budżetowych, w tym na :                   488.600,-  
                                      
                                           a)  wynagrodzenia i składki                                          438.900,-  

      od nich naliczane 
 
b)  wydatki związane z realizacją                                          49.700,- 

                                                ich statutowych zadań 
 
                                       2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     540,- 
 
 
             80120       Licea ogólnokształcące                  3.171.900,-              
 
                                           wydatki bieżące, w tym:                                                  3.171.900,-       
                                            
                                    1)    wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   2.973.700,- 
 
                                          a)  wynagrodzenia i składki                                       2.634.000,- 

      od nich naliczane 
 
b) wydatki związane z realizacją                                        339.700,- 

                                              ich statutowych zadań                            
     
                                    2)  dotacje na zadania bieżące                                                   195.000,- 
 
                                    3)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     3.200,- 
 
 
      80123       Licea profilowane                      463.800,-                        
 
        wydatki bieżące, w tym:                                                        463.800,-          
                                          
                                 1)    wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                         192.300,- 
                  
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                           144.800,-                          
                                            od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                             47.500,- 
                                             ich statutowych zadań   
            
                                  2)   dotacje na zadania bieżące                                                    271.500,- 
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                  80130             Szkoły zawodowe                                                                3.241.900,-                                      
 
                                        wydatki bieżące, w tym:                                                     3.241.900,-    
                                          
                                 1)    wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                     3.165.600,- 
 
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                        2.762.100,- 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                           403.500,- 
                                             ich statutowych zadań        
 
                                2)   dotacje na zadania bieżące                                                        75.000,- 
       
                                3)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         1.300,-  
 
 
                 80134         Szkoły zawodowe specjalne                                                      147.000,-                              
  
                                        wydatki bieżące, w tym:                                                        147.000,- 
                                          
                               1)   wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                           146.500,- 
 
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                                   121.900,- 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                             24.600,- 
                                             ich statutowych zadań 
 
                               2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            500,- 
 
 
 
                 80142         Ośrodki szkolenia, dokształcania i  doskonalenia kadr                68.100,-               
   
                                         wydatki bieżące, w tym:                                                         68.100,-        
                                          
                                1)      wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                         67.800,- 
                                          
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                             42.800,- 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                             25.000,- 
                                             ich statutowych zadań                                 
 
                               2)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           300,- 
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                80146         Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          82.500,-       
 
                                         wydatki bieżące, w tym:                                                         82.500,- 
                                          
                                         wydatki jednostek budżetowych , w tym na:                         82.500,- 
                                    
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                            54.900,- 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                             27.600,- 

         ich statutowych zadań 
                                 
                 80195        Pozostała działalność                                                                    78.350,-                                         
 
                                    wydatki bieżące,  w tym:                                                             78.350,- 
 
                                    wydatki jednostek budżetowych , w tym na:                              78.350,-                         
 
                                     wydatki związane z realizacją                                                    78.350,- 

 ich statutowych zadań 
 
                              
12.     851                       OCHRONA  ZDROWIA                                                  1.698.000,-                                       
                                                                              
                                      
                    85156        Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia         1.698.000,- 
                                     dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
                                     zdrowotnego  
 
                                      wydatki bieżące, w tym:                                                       1.698.000,-                                  
      
                                      wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                        1.698.000,-    
 
                                      wydatki związane z realizacją                                              1.698.000,-   

   ich statutowych zadań          
 
 
13.    852                       POMOC  SPOŁECZNA                                                   21.896.650,-                                         
 
                     85201        Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                  1.642.100,-        
 
                                         wydatki bieżące, w tym:                                                    1.642.100,- 
 
                                 1)    wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                      1.464.300,- 
 
                                       a)  wynagrodzenia i składki                                        1.032.900,-                                 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                           431.400,- 
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         ich statutowych zadań          
 
                                2)    dotacje na zadania bieżące                                                       94.000,-                              
           

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    83.800,-      
     

 
                    85202        Domy pomocy społecznej                                                   18.908.000,-                          
 
                                         wydatki bieżące,  w tym:                                                 18.908.000,-   
                                          
                                 1)    wydatki jednostek budżetowych , w tym na:                   17.913.300,- 
 
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                      11.653.900,- 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                        6.259.400,-   
                                            ich statutowych zadań 
                        
                                2)    dotacje na zadania bieżące                                                     944.700,- 
     

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     50.000,-                             
 
 
                     85204        Rodziny zastępcze                                                                    955.400,- 
 
                                      wydatki bieżące,  w tym:                                                           955.400,-  
                                                                         
                                1)  dotacje na zadania bieżące                                                       140.400,-
                                                                    
                                2)   świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    815.000,-  

 
 
                  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                                                           4.360,-                        
                                        od nich naliczane 
                                         
                                  b) wydatki związane z realizacją                                                   13.640,- 
                                       ich statutowych zadań 
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                    85218       Powiatowe centra pomocy rodzinie                                           314.200,-                         
 
                                         wydatki bieżące, w tym:                                                       314.200,-      
 
                                         wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                         314.200,- 
                                          
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                           260.300,- 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                             53.900,- 

         ich statutowych zadań 
 
 

                  85220        Jednostki specjalistycznego poradnictwa,                                   46.700,-                           
                                    mieszkania chronione i ośrodki interwencji  
                                    kryzysowej 
  
                                     wydatki bieżące , w tym:                                                            46.700,- 
   
                                     wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                               46.700,- 
                                              
                                    a)  wynagrodzenia i składki                                                        41.800,-                                      
                                         od nich naliczane 

 
                                    b) wydatki związane z realizacją                                                   4.900,- 
                                       ich statutowych zadań  
     
 
       85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                       3.350,-          
  
   wydatki bieżące, w tym:                                                                3.350,- 
 
                                    wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                 3.350,- 
                                              

wydatki związane z realizacją                                                       3.350,- 
                                   ich statutowych zadań  
 
 
                  85295        Pozostała działalność                                                                    8.900,-                                              
 
                                   wydatki bieżące, w tym:                                                                8.900,- 
 
                                   wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                 8.900,- 
                                              

wydatki związane z realizacją                                                       8.900,- 
                                   ich statutowych zadań  
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14.    853                  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE                             1.381.131,-                        

          POLITYKI SPOŁECZNEJ           
                     
                     85311      Rehabilitacja zawodowa i społeczna                                          36.200,-    
                                     osób niepełnosprawnych              
                                              
                                     wydatki bieżące, w tym:                                                             36.200,- 
                                      
                                    dotacje na zadania bieżące                                                           36.200,- 
 
 
                      85321      Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                    78.000,-                
 
                                      wydatki bieżące,  w tym:                                                           78.000,- 
                                       
                                      wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                             78.000,- 
 
                                      a)  wynagrodzenia i składki                                                       66.454,- 

od nich naliczane 
 

                                      b) wydatki związane z realizacją                                               11.546,- 
ich statutowych zadań  

            
 
                         85333      Powiatowe urzędy pracy                                                      1.266.931,-                             
 
                                         wydatki bieżące, w tym:                                                    1.266.931,-              
                                           
                                    1)  wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                     1.186.518,- 
                                              
                                            a)  wynagrodzenia i składki                                       1.067.100,-  

      od nich naliczane 
 
 b) wydatki związane z realizacją                                       119.418,- 
     ich statutowych zadań  

            
  2)   świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  1.600,- 

                   
                                         3)   wydatki na programy finansowane z udziałem                    78.813,- 
                                            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          2.089.450,-       
 
                      85403       Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                           1.017.100,- 
 
                                            wydatki bieżące, w tym:                                                 1.017.100,- 
 
                                 1)       wydatki jednostek budżetowych,  w tym na :                 1.016.300,- 
 
                                            a)  wynagrodzenia i składki                                           793.800,-                             

      od nich naliczane 
 
 b)  wydatki związane z realizacją                                       222.500,- 
      ich statutowych zadań  

            
2)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       800,-                             
 
 

                     85406         Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym                    688.100,-                   
                                         poradnie specjalistyczne 
 
                                             wydatki bieżące, w tym:                                                   688.100,-    
                                             
                                        1)  wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                   687.500,- 
                                              
                                            a)  wynagrodzenia i składki                                           628.600,- 

      od nich naliczane 
 
 b) wydatki związane z realizacją                                          58.900,- 
     ich statutowych zadań  

            
2)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       600,- 
 

                                                 
                      85410       Internaty i bursy szkolne                                                          366.600,- 
 
                                       wydatki bieżące, w tym:                                                        366.600,-     
                                              
                                       wydatki jednostek budżetowych , w  tym na:                        366.600,-  
 
                                       a)  wynagrodzenia i składki                                          187.300,- 

 od nich naliczane 
 

                                        b) wydatki związane z realizacją                                          179.300,- 
 ich statutowych zadań  
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                     85446      Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                    7.850,-                         
                                        
                                      wydatki bieżące , w tym:                                                             7.850,- 
 
                                       wydatki jednostek budżetowych , w  tym na:                             7.850,-   

 
   wydatki związane z realizacją                                                     7.850,-                                         

                                      ich statutowych zadań 
     
              
                      85495        Pozostała działalność                                                                 9.800,-                                            
                                        
                                       wydatki bieżące , w tym:                                                            9.800,- 
 
                                       wydatki jednostek budżetowych , w  tym na:                            9.800,- 

 
   wydatki związane z realizacją                                                    9.800,- 

                                      ich statutowych zadań 
 
 
16.      900                  GOSPODARKA KOMUNALNA  I  OCHRONA                   39.200,-            
                                    ŚRODOWISKA  
 
                 90095        Pozostała działalność                                                                    39.200,-    
 
                                  wydatki bieżące , w tym:                                                               39.200,- 
 
                                  wydatki jednostek budżetowych , w  tym na:                                39.200,-                        

 
          wydatki związane z realizacją                                                        39.200,-                                       

                                  ich statutowych zadań 
 
                                                           
17.   921                         KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA                   231.000,-               
                                       NARODOWEGO 
  
                   92116          Biblioteki                                                                                  20.000,-      
 
                                      wydatki bieżące, w tym:                                                            20.000,- 
        
      dotacje na zadania bieżące                                                        20.000,- 
                          
       
         92118         Muzea               191.000,- 
 
      wydatki bieżące, w tym:           191.000,- 
       
     dotacje na zadania bieżące                                                       191.000,- 
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                   92195           Pozostała działalność                                                               20.000,-                                              
 
                                       wydatki bieżące, w tym:                                                           20.000,-      
    
       dotacje  na zadania bieżące                                                      20.000,- 
   
18.   926                          KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT                                    15.000,- 
 
                   92695          Pozostała działalność                                                                15.000,- 
 
                                      wydatki bieżące , w tym:                                                           15.000,- 
  
                                1)  wydatki jednostek budżetowych , w  tym na:                            13.000,- 

 
                                     a)  wynagrodzenia i składki                                                          3.000,-   
                                          od nich naliczane 

 
             b)  wydatki związane z realizacją                                               10.000,- 

                                      ich statutowych zadań 
   
                               2)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        2.000,-                         
      
                        
                         RAZEM   WYDATKI   BIE ŻĄCE                                48.760.393,-                   
 
II.              WYDATKI  MAJ ĄTKOWE  
 
1.     600                                 TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ                              100.000,-                         
 
  60014     Drogi publiczne powiatowe                               100.000,-     
 
                                      wydatki majątkowe, w tym:                                                    100.000,- 
                                      inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           100.000,- 
 
 
2.     710                    DZIAŁNOŚĆ  USŁUGOWA                                                        5.000,-                                                                                
 
                    71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                     5.000,- 
 
                                      wydatki majątkowe, w tym:                                                         5.000,- 
                                      inwestycje i zakupy inwestycyjne                                               5.000,- 
 
3.     750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                   6.000,-                            
 
              75020     Starostwa powiatowe                         6.000,-  
  
                                      wydatki majątkowe, w tym:                                                        6.000,- 
                                      inwestycje i zakupy inwestycyjne                                               6.000,- 
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4.     801  OŚWIATA I WYCHOWANIE                            1.446.012,-                         
 
             80120       Licea ogólnokształcące                  1.444.706,-    
  
                                      wydatki majątkowe, w tym:                                                 1.444.706,- 
                                     1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     1.443.400,-  
                                     2) dotacje na zadania majątkowe, w tym na:                                1.306,- 
                                      programy finansowane z udziałem środków o których               1.306,-  
                                      mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej  
                                      z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  
     
                       80130      Szkoły zawodowe                                      1.306,-    
  
                                      wydatki majątkowe, w tym:                                                         1.306,- 
                                      dotacje na zadania majątkowe, w tym na:                                   1.306,- 
                                      programy finansowane z udziałem środków o których               1.306,-  
                                      mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej  
                                      z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 
 
5.   852                  POMOC SPOŁECZNA                                                                   75.000,- 
 
                     85202       Domy pomocy społecznej                                                          75.000,-  
 
                                     wydatki majątkowe, w tym:                                                        75.000,-             
                                     inwestycje i zakupy inwestycyjne                                              75.000,-       
 
 
6.   854                  EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA                      487.000,- 

      
                      85403   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                 487.000,-                                                             
 
    wydatki majątkowe, w tym:                                                     487.000,-             
                                    inwestycje i zakupy inwestycyjne                                            487.000,-      
         
    
7.   900                  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I OCHRONA                        33.000,- 
                              ŚRODOWISKA  

      
                      90095   Pozostała działalność                                                                   33.000,-                                                             
 
    wydatki majątkowe, w tym:                                                       33.000,-            
                                    dotacje na zadania majątkowe                                                    33.000,-       
 
 
                                  RAZEM   WYDATKI   MAJ ĄTKOWE                     2.152.012,-                                                        
 
OGÓŁEM  WYDATKI                                                                    50.912.405,-  
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                                                                                            Załącznik Nr 4 do Uchwały           
                                                                                                     Rady Powiatu w Głubczycach 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 

   PLAN  ROZCHODÓW 
 

NA  2012 ROK 
 

POWIATU  GŁUBCZYCKIEGO 
 
 
 

 
 
 
ROZCHODY OGÓŁEM, w zł:                                    2.621.000,-                                 
 
 
§ 992   -   Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                 971.000,-             
 
§ 982   -   Wykup innych papierów wartościowych                                                  1.650.000,- 
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                                                                                               Załącznik Nr 5 do  Uchwały 
                                                                                                         Rady Powiatu w Głubczycach 
                                                                                                                                     

 
 

   PLAN  DOCHODÓW  ZADAŃ 
 

  Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ 
 

   NA 2012 ROK  
 

 
 Lp.    Dział     §                                     Treść                                                     Dochody w zł. 

                                       

1.    010                          ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO                                       60.000,-                                   
 
                 01005         Prace geodezyjno-urządzeniowe                                               60.000,-   
                                        na potrzeby rolnictwa 
                              
                             2110  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                       60.000,- 
                                       na zadania bieżące z zakresu administracji 
                                       rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
                                       realizowane przez powiatu                                                                
     
 
2.   020     LEŚNICTWO               3.600,- 
 
               02001  Gospodarka leśna                3.600,-
  
 
                            2110  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                    3.600,-              
                                       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 
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3.      710                       DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA                                         373.314 ,-                              
 
                   71013        Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)               50.000,-          
                                                
                          2110   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                          50.000,- 
                                     na zadania bieżące z zakresu administracji  
                                     rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                                     realizowane przez powiat  
           
 
            71015              Nadzór budowlany                                                                     323.314,-                                                         
                              
                     2110      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                           323.314,-                   
                                   na zadania bieżące z zakresu administracji  
                                   rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                                   realizowane przez powiat  

     
 
4.      750                    ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                        123.692,- 
 
 
             75011            Urzędy wojewódzkie                                                                  115.192,- 
 
                       2110    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                           115.192,- 
                                   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                                                           5.000,-                                   
 
 
           75212             Pozostałe wydatki obronne                                                           5.000,-         
 
                      2110   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                               5.000,-     
                                 na zadania bieżące z zakresu administracji 
                                 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                                 realizowane przez powiat 
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6.       754                 BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE                                    3.230.000,-                      
                                 I   OCHRONA   PRZECIWPOŻAROWA  
                                      
 
             75411          Komendy powiatowe Państwowej                                             3.230.000,-      
                                  Straży Pożarnej 
 

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                          3.230.000,-                                    
           na zadania bieżące z zakresu administracji 

                                 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                                 realizowane przez powiat 
 
 
7.        851              OCHRONA  ZDROWIA                                                          1.698.000,-                                             
 
 
           85156           Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                         1.698.000,-       
                                oraz świadczenia dla osób nieobjętych 
                                obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 
 
                   2110     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                           1.698.000,-    
                                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                                 78.000,-                        
                             POLITYKI  SPOŁECZNEJ    

              85321    Zespoły do spraw orzekania                                                               78.000,-      

                            o stopniu niepełnosprawności 
 
                   2110   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                 78.000,-   
                              na zadania bieżące z zakresu administracji 
                              rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
                              realizowane przez powiat  
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                        OGÓŁEM:                                                                   5.634.606,- 
                                                                                   Załącznik Nr 6 do  Uchwały  
                                                                                                          Rady Powiatu w Głubczycach 
                                                                                                                     
 

 PLAN   WYDATKÓW   
 

ZWI ĄZANYCH  Z  REALIZACJ Ą  ZADAŃ  
 

Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI  RZ ĄDOWEJ   
 

NA 2012 ROK 
 
 
 

Lp.     Dział       Rozdział                    Treść                                                       Wydatki  w zł. 
 
 
1.        010                                ROLNICTWO   I   ŁOWIECTWO                            60.000,-                        

 
                           01005            Prace geodezyjno-urządzeniowe                                    60.000,-     
                                                 na potrzeby rolnictwa 
 
                                                wydatki bieżące,  w tym:                                                 60.000,-   
 
                                               wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                     60.000,-   
 

    wydatki związane z realizacją                                           60.000,- 
     ich statutowych zadań  

 
                                             
2.     020                                 LEŚNICTWO                                   3.600,-                              
 
  02001  Gospodarka leśna                        3.600,-        
 
              wydatki bieżące,  w tym:                                                   3.600,-    
                           

           wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                      3.600,-          
 

wydatki związane z realizacją                                            3.600,-   
    ich statutowych zadań  

 
 
 
3.     700                                 GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                          45.000,-                        
 
                       70005            Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         45.000,- 
  
                                                wydatki bieżące,  w tym:                                                 45.000,- 
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                                               wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                     45.000,- 
 

    wydatki związane z realizacją                                           45.000,- 
     ich statutowych zadań  

 
 
4.      710                                DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA                                 373.314,-      
 
 
                       71013             Prace geodezyjne i kartograficzne                                     50.000,-                              
                                               (nieinwestycyjne) 
      
                                               wydatki bieżące,  w tym:                                                  50.000,- 
 
                                               wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                     50.000,- 
 

    wydatki związane z realizacją                                           50.000,- 
     ich statutowych zadań  

 
 
                        71015            Nadzór budowlany                                                           323.314,-                         
 
                                         wydatki bieżące, w tym:                                                       323.314,-                                 
                                         
                                        wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          323.314,- 
                                         
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                           261.351,- 

  od nich naliczane 
                                         
                                        b) wydatki związane z realizacją                                             61.963,- 
                                             ich statutowych zadań                                 
  
 
5.    750                            ADMNISTRACJA  PUBLICZNA                                    123.692,-                 
 
                     75011         Urzędy wojewódzkie                                                             115.192,-                                       
 
                                         wydatki bieżące, w tym:                                                       115.192,-   
                                          
                                         wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                         115.192,- 
                                          
                                        a)  wynagrodzenia i składki                                           110.220,- 

  od nich naliczane 
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                                        b) wydatki związane z realizacją                                               4.972,- 
                                            ich statutowych zadań                  
                
 
 
                     75045           Kwalifikacja wojskowa                                                           8.500,-                                        
 
                                             wydatki bieżące, w tym:                                                      8.500,-      
 
                                            wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                        8.500,- 
                                             
                                            a)  wynagrodzenia i składki                                               7.640,- 

      od nich naliczane 
 
 b) wydatki związane z realizacją                                              860,-                         
     ich statutowych zadań  

                                                                                                                                          
                                                                                                                   
6.    752                             OBRONA NARODOWA                                                      5.000,-                                                   
 
                    75212             Pozostałe wydatki obronne                                                     5.000,-                 
  
                                         wydatki bieżące,  w tym:                                                          5.000,- 
 
                                          wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                            5.000,- 

 
wydatki związane z realizacją                                                 5.000,- 
ich statutowych zadań  

 
                                       
7.    754                              BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE                                        
                                           I  OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA                    3.230.000,- 
 
                                         
                      75411         Komendy powiatowe Państwowej                                     3.230.000,-                                    
                                           Straży Pożarnej 
                                            
                                          wydatki bieżące, w tym:                                                   3.230.000,-        
                                                 
                                    1)   wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                    3.075.400,- 
                                            
                                           a)  wynagrodzenia i składki                                       2.804.522,- 

      od nich naliczane 
 
b) wydatki związane z realizacją                                        270.878,- 

                                               ich statutowych zadań 
 
                                      2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                              154.600,- 
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8.     851                       OCHRONA  ZDROWIA                                                    1.698.000,-                                     
 
 
                    85156       Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia          1.698.000,-          
                                   dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
                                   zdrowotnego  
 
                                      wydatki bieżące, w tym:                                                       1.698.000,- 
      
                                      wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                        1.698.000,-                                        
 
                                      wydatki związane z realizacją                                              1.698.000,- 
                                     ich statutowych zadań          
 
 
9.       852                  POMOC SPOŁECZNA                                                               18.000,-                                              
 
                   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                                                           4.360,- 
                                        od nich naliczane 
                                         
                                  b) wydatki związane z realizacją                                                   13.640,- 
                                       ich statutowych zadań 
      
 
10.       853                POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE                                 78.000,-                              

          POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                    
 
              85321        Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                         78.000,- 
 
                              wydatki bieżące,  w tym:                                                                   78.000,-                               
                                       
                              wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                                    78.000,- 
 
                              a)  wynagrodzenia i składki                                                        66.454,- 
                                   od nich naliczane 

 
                             b)  wydatki związane z realizacją                                                       11.546,- 
                                  ich statutowych zadań  
 
 
 
                                             OGÓŁEM:                                                  5.634.606,-           
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                                                                                            Załącznik Nr 7 do Uchwały  
                                                                                                    Rady Powiatu  w Głubczycach 
         
 
 

  PLAN  DOCHODÓW 
 

ZADAŃ  Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI  RZ ĄDOWEJ   
 

ORAZ  INNYCH  ZADA Ń  ZLECONYCH  USTAWAMI  
 

W  ZAKRESIE  DOCHODÓW 
 

 PODLEGAJĄCYCH  PRZEKAZANIU  DO  BUD ŻETU  PAŃSTWA 
 

 NA  2012  ROK 
 
 
 
 

Lp. Dział  Rozdział  §                  Treść                                                              Dochody w zł. 
 
 
1.     700                         GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                                373.000,-     
 
 
                   70005          Gospodarka gruntami i nieruchomościami                            373.000,-   
      
                              2350   Dochody budżetu państwa związane z realizacją                373.000,- 
                                         zadań zlecanych jednostkom samorządu  
                                         terytorialnego 
 
 
 
 
2.  710                          DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                              3.000,-       
 
 
                  71015           Nadzór budowlany                                                                    3.000,- 
 
 
                              2350   Dochody budżetu państwa związane z realizacją                    3.000,- 
                                         zadań zlecanych jednostkom samorządu  
                                         terytorialnego 
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3.754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE             1.000,- 
   O OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
 
     75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej          1.000,- 
 
        2350   Dochody budżetu państwa związane z realizacją                    1.000,- 
                                        zadań zlecanych jednostkom samorządu  
                                        terytorialnego 
 
 
 
                        OGÓŁEM:                                                                     377.000,- 
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                                                                                              Załącznik Nr 8 do  Uchwały 
                                                                                                       Rady Powiatu w Głubczycach 
         

 
   PLAN 

 
DOCHODÓW  I  WYDATKÓW  ZWI ĄZNYCH  Z  REALIZACJ Ą  ZADAŃ  

  
WYKONYWANYCH   NA  MOCY  POROZUMIE Ń  Z  ORGANAMI   

 
ADMINISTRACJI   RZ ĄDOWEJ  

 
 NA 2012  ROK 

 
 

Lp. Dział  Rozdział  §                   Treść                                                                                Plan  w zł. 
 
I.  DOCHODY  

                                                     
750                    ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                                   12.000,-                                   
 
 
            75045            Kwalifikacja wojskowa                                                                12.000,-    
 
                   § 2120   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                              12.000,- 
                                 na zadania bieżące realizowane przez powiat 
                                 na podstawie porozumień z organami administracji 
                                 rządowej              
                               
                                OGÓŁEM  DOCHODY:                                                              12.000,- 

 
II. WYDATKI  

 
750                    ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                                    12.000,-                                   
 
 
            75045            Kwalifikacja wojskowa                                                                 12.000,-    

 
                                  wydatki bieżące, w tym:                                                                12.000,- 
 
                            1)  wydatki jednostek budżetowych,  w tym na:                                   2.700,- 
                                              

          wydatki związane z realizacją                                                         2.700,- 
                                 ich statutowych zadań  
 
                           2)   świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            9.300,- 

 
  
                               OGÓŁEM  WYDATKI:                                                              12.000,- 
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                                                                                                    Załącznik Nr 9 do Uchwały           
                                                                                                    Rady Powiatu w Głubczycach 
         
 

   PLAN   DOCHODÓW   I  WYDATKÓW   ZWI ĄZANYCH  Z  
 

RELIZACJ Ą ZADAŃ  REALIZOWANYCH  W  DRODZE  UMÓW  LUB   
 

POROZUMIE Ń  MIĘDZY JEDNOSTKAMI  SAMORZ ĄDU  TERYTORIALNEGO 
 

NA  2012  ROK 
 
 

Lp. Dział   Rozdział                               Treść                                                                       Plan  w zł. 
 

I. DOCHODY 
 
1. 801                              OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                                         65.000,- 
                     

80142       Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr           65.000,-                         
 
                                        Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania                      65.000,- 
                                        bieżące realizowane na podstawie porozumień 
                                        (umów) między jednostkami samorządu 
                                        terytorialnego  
 
2. 852                              POMOC  SPOŁECZNA                                                     602.100,- 
 
                      85201        Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                  435.100,-                          
                              
                                        Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania                435.100,- 
                                        bieżące realizowane na podstawie porozumień 
                                        (umów) między jednostkami samorządu 
                                        terytorialnego 
 
                    85204         Rodziny zastępcze                                           167.000,-                          
 
                                        Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania                167.000,- 
                                        bieżące realizowane na podstawie porozumień 
                                        (umów) między jednostkami samorządu 
                                        terytorialnego 
 
 
                               OGÓŁEM  DOCHODY                                                      667.100,- 
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II.  WYDATKI 
 
 
1. 852                              POMOC  SPOŁECZNA                                                     234.400,- 
 
                    85201        Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                        94.000,-                         
 
                                      wydatki bieżące, w tym:                                                            94.000,-  
 
                                     dotacje na zadania bieżące                                                          94.000,-                             
           

 
                     85204        Rodziny zastępcze                                                                   140.400,-                                                                
 
                                       wydatki bieżące,  w tym:                                                         140.400,- 
                                                                 

   dotacje na zadania bieżące                                                        140.400,-       
 
                                        

2.   921                         KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA                     40.000,-   
                                       NARODOWEGO 
  
                   92116          Biblioteki                                                                                 20.000,-            
 
                                      wydatki bieżące, w tym:                                                            20.000,-    
        
     dotacje na zadania bieżące                                                         20.000,- 
 
 
                   92195        Pozostała działalność                                                                  20.000,-     
 
                                     wydatki bieżące, w tym:                                                             20.000,-       
    
    dotacje  na zadania bieżące                                                         20.000,-                                                                                 
   
 
                            OGÓŁEM  WYDATKI                                                       274.400,- 
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                                                                                  Załącznik  Nr 10 do  Uchwały  

                                                                                                       Rady Powiatu w Głubczycach 
                                                                                                         
 

   PLAN  DOTACJI   CELOWYCH   
 

 DLA   JEDNOSTEK  SEKTORA  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   
 

REALIZUJ ĄCYCH  ZADANIA   POWIATU  
 

NA   MOCY  POROZUMIE Ń  LUB  UMÓW   
 

NA   2012  ROK 
 

L.p.   Wyszczególnienie     Zakres  porozumienia (umowy)                 Kwota dotacji w zł. 
                                                                                                                                                                                                         
 1.  Samorządy powiatowe                         140.400,-  
 
              utrzymanie dzieci w rodzinie                                         140.400,- 
              zastępczej  
 
2.  Samorządy powiatowe                           94.000,- 
 
             utrzymanie dzieci w placówkach                    94.000,- 
             opiekuńczo-wychowawczych  
 
                                      
3 . Gmina Głubczyce                                                                                                    20.000,-    
                                         
                                            prowadzenie  biblioteki  powiatowej                                  20.000,-                     
 
4 . Gmina   Kietrz                                                                                                         20.000,-                                           
 
                                           organizacja XII Festiwalu Kultury Powiatowej                 20.000,- 
                  
 
   OGÓŁEM  DOTACJE   :                                                                             274.400,-                                                
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                                                                                       Załącznik Nr  11 do   Uchwały   
                                                                                      Rady  Powiatu w Głubczycach 

                                                                                                            
 
 
 

  PLAN  DOTACJI  PODMIOTOWYCH 
 

  DLA JEDNOSTEK  SEKTORA  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   
 

REALIZUJ ĄCYCH ZADANIA POWIATU NA MOCY 
 

 POROZUMIEŃ LUB UMÓW  
 

NA 2012 ROK 
 
 

L.p.   Wyszczególnienie     Zakres  porozumienia (umowy)                 Kwota dotacji w zł. 
 
 
1.  Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej                                                            191.000,- 
     w Głubczycach                              
                                       dofinansowanie do działalności                                             191.000,- 
                                       samorządowej  instytucji kultury 
 
 
 
 
                OGÓŁEM  DOTACJE  :                                                               191.000,-    
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                                                                                       Załącznik Nr  12  do  Uchwały  

                                                                           Rady  Powiatu w Głubczycach 
                                                                                                          
 
 
 

     PLAN   DOTACJI  PODMIOTOWYCH  
 

DLA  JEDNOSTEK  SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 

NA   2012  ROK 
 
 
 

Lp.         Wyszczególnienie                                                             Kwota dotacji w zł. 
 
 
1.           Szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół                                   541.500,- 
              publicznych                                                        
 
2.           Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez                                               944.700,-                                
              Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek  
              Maryii w Kietrzu 
               
3.          Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych                                    36.200,-                                              
             w Głubczycach ( Warsztaty Terapii Zajęciowej)                 
 

 
 
          OGÓŁEM  DOTACJE:                                                                 1.522.400,-      
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                                                                                       Załącznik Nr  13  do  Uchwały  

                                                                           Rady  Powiatu w Głubczycach 
 
                                                                                                                                                                                           
 

    PLAN   DOTACJI  CELOWYCH  
 

DLA  JEDNOSTEK  SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 

NA   2012  ROK 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie                    Zakres                                     Kwota dotacji w zł. 
 
 
1.  Osoby fizyczne i wspólnoty       dofinansowanie kosztów inwestycji                      33.000,- 
     mieszkaniowe                             polegających na demontażu  
                                                         konstrukcji budowlanych 
                                                         zawierających azbest  
 
 
 
 
 
          OGÓŁEM  DOTACJE:                                                                          33.000,-          
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                                                                                                                                                                                       Załącznik  Nr  14 do Uchwały                                                                                               
                                                                                                                                                                                        Rady Powiatu w Głubczycach 
 

     PLAN  WYDATKÓW  ZADA Ń INWESTYCYJNYCH 
NA 2012 ROK 

 
Źródła finansowania w zł. L.p. Nazwa  zadania 

inwestycyjnego 
Jednostka 

organizacyjna 
realizująca 

zadanie 

Dział 
 

Rozdział  
 
§ 

Łączne 
nakłady  

finansowe w 
zł. 

Wysokość 
wydatków w 

roku                     
2012 w zł. 

budżet powiatu inne źródła 

1. 2. 3. 
 

4. 5. 6. 
 

7. 
 

8. 

1. 

Wykonanie 
dokumentacji 
technicznej remontu 
dróg  
 

Starostwo 
Powiatowe  w 
Głubczycach 

600 
60014 
§ 6050 100.000,- 100.000,- 

 

 

100.000,- 

 

 

- 

2. Zakup serwera Starostwo 
Powiatowe  w 
Głubczycach 

710 
71014 
§ 6060 

 
5.000,- 

 
5.000,- 

 
5.000,- 

- 

3. Zakup licencji 
programu prawniczego 

Starostwo 
Powiatowe  w 
Głubczycach 

750 
75020 
§ 6060 

 
6.000,- 

 
6.000,- 

 
6.000,- 

 
- 

4. Budowa hali sportowo-
widowiskowej przy 
ZSO w Głubczycach 

Starostwo 
Powiatowe  w 
Głubczycach 

801 
80120 
§ 6050 

 
 

 
5.153.700,- 

 
1.443.400,- 

 
193.400,- 

 
1.250.000,- 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

5. Kompleksowa 
informatyzacja 
placówki ZSO –  
e Szkoła dotacja  

Starostwo 
Powiatowe  w 
Głubczycach 

801 
80120 
§ 6630 

 
81.306,- 

 
1.306,- 

 
1.306,- 

 
- 

6. Kompleksowa 
informatyzacja 
placówki ZSM -  
e Szkoła - dotacja  

Starostwo 
Powiatowe  w 
Głubczycach 

801 
80130 
§ 6630 

 
81.306,- 

 
1.306,- 

 
1.306,- 

 
- 

7. Zakup samochodu 
osobowego  

Dom Pomocy 
Społecznej w 

Klisinie 

852 
85202 
§ 6060 

 
75.000,- 

 
75.000,- 

 
75.000,- 

 
- 

8. Termomodernizacja 
budynku internatu 
SOSZW w Głubczycach 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-

Wychowawczy w 
Głubczycach   

854 
85403 
§ 6050 

487.000,- 487.000,- 487.000,- - 

9. Dofinansowanie 
kosztów inwestycji 
polegających na 
demontażu konstrukcji 
budowlanych 
zawierających azbest – 
dotacje celowe  

Starostwo 
Powiatowe  w 
Głubczycach 

900 
90095 
§ 6230 

33.000,- 33.000,- 33.000,- - 

 Ogółem:   6.022.312,- 2.152.012,- 902.012,- 1.250.000,- 
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                                                                                        Załącznik Nr  15  do  Uchwały  
                                                                            Rady  Powiatu w Głubczycach 

                                                                                                                  
 

 
   PLAN    

 
DOCHODÓW   GROMADZONYCH  NA  WYDZIELONYM   RACHUNKU   

 
ORAZ  WYDATKÓW   NIMI   FINANSOWANYCH  

 
NA 2012 ROK 

 
 

Jednostka –    Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach  
Dział        -       801 – Oświata i wychowanie  
Rozdział   -      80130 – Szkoły zawodowe  

 
L.p. Wyszczególnienie Źródło 

 
§ 

Przewidywane 
wykonanie  

w 2011 roku 
w zł. 

Plan 
na 2012 rok 

w zł. 

1 2 3 4 5 
1. Dochody ogółem, w tym: 

 
wpływy z usług 
wpływy ze sprzedaży wyrobów  
 

 
 
0830 
0840 

189.000,- 
 

133.000,- 
56.000,- 

155.000,- 
 

131.000,- 
24.000,- 

2. Wydatki ogółem, w tym: 
a) wydatki bieżące, w tym: 

wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane  
 
wydatki związane z  
realizacją ich statutowych 
zadań  
  

b) wydatki majątkowe 
 

 
 
4110- 
4120 
4170 
 
4210- 
4430 
 

189.000,- 
189.000,- 
17.000,- 
2.000,- 
90.000,- 

 
80.000,- 

 
 
- 

155.000,- 
155.000,- 
14.000,- 
2.000,- 
80.000,- 

 
59.000,- 

 
 
- 
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                                                                                                Załącznik Nr  16  do Uchwały  

                                                                            Rady  Powiatu w Głubczycach 
              
 

   PLAN  DOCHODÓW  I  WYDATKÓW  ZWI ĄZANYCH  Z   
 

GROMADZENIEM  ŚRODKÓW  Z OPŁAT  I  KAR   ZA  KORZYSTANIE 
 

 ZE  ŚRODOWISKA  NA 2012 ROK 
 

 
 

L.p. Wyszczególnienie Przewidywane 
wykonanie  

w 2011 roku 
w zł. 

Plan 
na 2012 rok 

w zł. 

1 2 4 5 
1. Dochody ogółem, w tym: 

 
wpływy z różnych opłat  
 

180.000,- 
 

180.000,- 
 

190.000,- 
 

190.000,- 
 
 

2. Wydatki ogółem, w tym: 
c) wydatki bieżące, w tym: 

 
wydatki związane z  
realizacją ich statutowych 
zadań  
  

d) wydatki majątkowe, w tym: 
dotacje na zadania 
majątkowe 
 

180.000,- 
23.700,- 

 
23.700,- 

 
 

 
156.300,- 
25.000,- 

190.000,- 
39.200,- 

 
39.200,- 

 
 
 

150.800,- 
33.000,- 
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