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750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                     81 000,00    

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                     81 000,00    

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące  realizowane na podstawie  porozumień (umów)  między 

jednostkami samorządu teryt.                     81 000,00    

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75495 Pozostała działalność 

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy  finansowej udzielanej między jednostkami  samorządu terytorialnego  na 

dofinansowanie własnych zadań  inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                2 310 051,00    

80110 Gimnazja                2 139 144,00    

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące  realizowane na podstawie  porozumień (umów)  między 

jednostkami samorządu teryt.                2 130 794,00    

6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       8 350,00    

80113 Dowożenie uczniów do szkół                       6 000,00    

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy  na zadania bieżące  realizowane na podstawie  porozumień (umów)  między 

jednostkami samorządu teryt.                       6 000,00    

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                     10 633,00    

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące  realizowane na podstawie  porozumień (umów)  między 

jednostkami samorządu teryt.                     10 633,00    

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
szkołach podstawowych,gimnazjach ,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artystycznych                   126 470,00    

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące  realizowane na podstawie  porozumień (umów)  między 

jednostkami samorządu teryt.                   126 470,00    

80195 Pozostała działalność                     27 804,00    

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące  realizowane na podstawie  porozumień (umów)  między 

jednostkami samorządu teryt.                     27 804,00    

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                1 788 300,00    

85333 Powiatowe urzędy pracy                1 788 300,00    

2320 Dotacje celowe otrzymane  z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu ter.                1 788 300,00    

854 EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA                   797 915,00    

DOCHODY i WYDATKI  W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT JELENIOGÓRSKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI 
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85401 Świetlice szkolne                   451 441,00    

6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień  

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     35 250,00    

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące  realizowane na podstawie  porozumień (umów)  między 

jednostkami samorządu teryt.                   416 191,00    

85410 Internaty i bursy szkolne                   340 002,00    

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane  na podstawie porozumień  (umów) między  

jednostkami samorządu teryt.                   340 002,00    

6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  -      

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                       5 088,00    

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące  realizowane na podstawie  porozumień (umów)  między 

jednostkami samorządu teryt.                       5 088,00    

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                       1 384,00    

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące  realizowane na podstawie  porozumień (umów)  między 

jednostkami samorządu teryt.                       1 384,00    

855 RODZINA                   210 000,00    

85508 Rodziny zastępcze                   210 000,00    

2320 Dotacje celowe otrzymane  z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu ter.                   210 000,00    

OGÓŁEM  DOCHODY                                                                  5 187 266,00    
w tym: dochody  majątkowe 43 600,00                    
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