
Zał�cznik Nr 2 

PLAN  WYDATKÓW  BUD�ETOWYCH  NA 2005  ROK 

                   w złotych 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005rok 

1 2 3 4 

  O G Ó Ł E M : 41.740.438 

020  Le�nictwo 208.500 

 02001 Gospodarka le�na 141.500 

  wydatki bie��ce 141.500 

 02002 Nadzór nad gospodark� le�n� 67.000 

  wydatki bie��ce 67.000 

600  Transport i ł�czno�� 10.627.481 

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.119.503 

  wydatki bie��ce, w tym: 1.119.503 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 120.180 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 9.507.978 

  1) wydatki bie��ce, w tym: 1.742.220 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 783.653 

  2) wydatki maj�tkowe 7.765.758 

700  Gospodarka mieszkaniowa 138.981 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 138.981 

  wydatki bie��ce 138.981 

710  Działalno�� usługowa 362.119 

 71012 O�rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 34.366 

  wydatki bie��ce, w tym: 34.366 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 34.366 

 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 78.714 

  wydatki bie��ce, w tym: 78.714 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 78.714 

 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne  15.539 

  wydatki bie��ce 15.539 

 71015 Nadzór budowlany 233.500 

  1) wydatki bie��ce, w tym: 227.500 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 213.261 

  2) wydatki maj�tkowe 6.000 
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750  Administracja publiczna 4.999.827 

 75011 Urz�dy wojewódzkie 201.600 

  wydatki bie��ce, w tym: 201.600 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 201.600 

  w tym: akcja kurierska 3.600 

  wydatki bie��ce, w tym: 3.600 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 3.600 

 75019 Rada powiatu 260.000 

  wydatki bie��ce 260.000 

 75020 Starostwo powiatowe 4.506.227 

  1) wydatki bie��ce, w tym: 4.356.227 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 3.069.627 

  2) wydatki maj�tkowe 150.000 

 75045 Komisje poborowe 32.000 

  wydatki bie��ce, w tym: 32.000 

  -  pochodne od wynagrodze� 3.460 
754  Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona 

przeciwpo�arowa 
2.336.470 

 75411 Komenda Powiatowa PSP 2.219.000 

  wydatki bie��ce, w tym: 2.219.000 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 1.595.495 

 75414 Obrona cywilna 117.470 

  wydatki bie��ce, w tym: 117.470 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 29.993 

  - dotacje celowe przekazane gminom na zadania 
bie��ce realizowane na podstawie porozumie� 
mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego 

85.377 

757  Obsługa długu publicznego 247.165 

 75702 Obsługa kredytów i po�yczek j.s.t. 247.165 

  wydatki bie��ce 247.165 

758  Ró�ne rozliczenia 699.130 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 699.130 

  wydatki bie��ce 699.130 

801  O�wiata i wychowanie 16.364.299 

 80120 Licea ogólnokształc�ce 3.155.944 

  1) wydatki bie��ce, w tym: 3.155.944 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 2.832.330 
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 80130 Szkoły zawodowe 13.146.944 

  1) wydatki bie��ce, w tym: 6.677.650 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 5.760.210 

  2) wydatki maj�tkowe 6.469.294 

 80195 Pozostała działalno�� 61.411 

  wydatki bie��ce 61.411 

851  Ochrona zdrowia 1.439.293 

 85111 Szpitale ogólne 712.040 

  wydatki maj�tkowe, w tym: 712.040 

  dotacja celowa z bud�etu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych 

712.040 

 85156 Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz �wiadczenia dla 
osób nie obj�tych obow. ubezpieczenia zdrowotnego 

727.253 

  wydatki bie��ce 727.253 

852  Pomoc społeczna 2.798.497 

 85201 Placówki opieku�czo - wychowawcze 1.847.286 

  wydatki bie��ce, w tym: 1.779.286 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 933.900 

  - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bie��ce realizowane na podstawie porozumie�  
mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego 

223.000 

  - wydatki maj�tkowe 68.000 

 85204 Rodziny zast�pcze 707.786 

  wydatki bie��ce, w tym: 707.786 

  - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bie��ce realizowane na podstawie porozumie�  
mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego 

13.786 

 85212 �wiadczenia rodzinne  7.000 

  wydatki bie��ce 7.000 

 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 211.500 

  wydatki bie��ce, w tym: 211.500 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 183.400 

 85295 Pozostała działalno�� 24.925 

  wydatki bie��ce, w tym: 24.925 

  - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

15.000 
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853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 800.000 

 85333 Powiatowy urz�d pracy 800.000 

  wydatki bie��ce, w tym: 800.000 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 678.200 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 648.676 

 85401 �wietlice szkolne 114.200 

  wydatki bie��ce, w tym: 114.200 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 106.423 

 85406 Poradnia psychologiczno – pedagogiczna 531.776 

   wydatki bie��ce, w tym: 531.776 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 497.283 

  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania 
bie��ce realizowane na podstawie porozumie� 
(umów) mi�dzy jednostkami samorz�du 
terytorialnego 

500 

 85495 Pozostała działalno�� 2.700 

  wydatki bie��ce 2.700 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45.000 

 92195 Pozostała działalno�� 45.000 

  wydatki bie��ce, w tym: 45.000 

  - dotacje celowe przekazane gminom na zadania 
bie��ce realizowane na podstawie porozumie� 
(umów) mi�dzy jednostkami samorz�du 
terytorialnego 

7.000 

  - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

18.000 

926  Kultura fizyczna i sport 25.000 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25.000 

  wydatki bie��ce, w tym: 25.000 

  - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

20.000 

 

 

 

       


