
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT  
JELENIOGÓRSKI NA 2016 ROK                                                                                   Tabela  Nr 4

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 22 132,00

01095 Pozostała działalność 22 132,00

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

22 132,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 145 387,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 145 387,00

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

145 387,00

710 Działalność usługowa 575 784,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 123 198,00

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

123 198,00

71015 Nadzór budowlany 452 586,00

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

452 586,00

750 Administracja publiczna 49 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 49 000,00

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

49 000,00

752 Obrona narodowa 400,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00

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

400,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 157,00

75414 Obrona cywilna 3 000,00

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

3 000,00

75495 Pozostała działalność 9 157,00

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

9 157,00

851 Ochrona zdrowia 3 504 000,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 504 000,00

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

3 504 000,00



852 Pomoc społeczna 185 400,00

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 185 400,00

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

185 400,00

4 494 260,00Razem:


