
Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi  
ustawami .I.DOCHODY                                                 Tabela  Nr 4

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 15 165,00

01095 Pozostała działalność 15 165,00

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

15 165,00

600 Transport i łączność 232,00

60095 Pozostała działalność 232,00

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

232,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 146 064,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 146 064,00

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

146 064,00

710 Działalność usługowa 602 218,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 154 891,00

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

154 891,00

71015 Nadzór budowlany 447 327,00

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

447 327,00

750 Administracja publiczna 48 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 48 000,00

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

48 000,00

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

755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00

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

187 812,00



851 Ochrona zdrowia 2 142 000,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 142 000,00

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

2 142 000,00

855 Rodzina 549 000,00

85508 Rodziny zastępcze 549 000,00

2160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

549 000,00

3 702 648,00Razem:


