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DOCHODY - zadania zlecone

Dział Rozdział
Nazwa Plan na 2015

§

Plan roku
ubiegłego

(po zmianach)
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

[5] / [6]
%

[7]

Gospodarka mieszkaniowa 120 190,00700 126 039,00 95,36 

Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 120 190,0070005 126 039,00 95,36 

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

2110 120 190,00 126 039,00 95,36 

Działalno ść usługowa 414 270,00710 413 121,00 100,28 

Nadzór budowlany 414 270,0071015 413 121,00 100,28 

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

2110 414 270,00 413 121,00 100,28 

Administracja publiczna 139 061,00750 197 014,00 70,58 

Urzędy wojewódzkie 122 061,0075011 182 680,00 66,82 

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

2110 122 061,00 182 680,00 66,82 

Kwalifikacja wojskowa 17 000,0075045 14 334,00 118,60 

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

2110 17 000,00 14 334,00 118,60 

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 7 639 650,00754 7 832 008,00 97,54 

Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra ży Pożarnej 7 639 650,0075411 7 829 220,00 97,58 

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

2110 7 624 650,00 7 814 220,00 97,57 
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

6410 15 000,00 15 000,00 100,00 

Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych75478 2 788,00 0,00 

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

2110 2 788,00 0,00 

Oświata i wychowanie801 400,00 0,00 

Szkoły podstawowe specjalne80102 400,00 0,00 

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

2110 400,00 0,00 

Ochrona zdrowia 33 700,00851 27 052,00 124,57 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj ętych
obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 33 700,0085156 27 052,00 124,57 

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

2110 33 700,00 27 052,00 124,57 

Pomoc społeczna852 9 000,00 0,00 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodz inie85205 9 000,00 0,00 

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

2110 9 000,00 0,00 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 235 200,00853 261 835,00 89,83 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ści 235 200,0085321 261 835,00 89,83 

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

2110 235 200,00 261 835,00 89,83 

8 582 071,00RAZEM DOCHODY 8 866 469,00 96,79 
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