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Plan wydatków finansowanych z dotacji
celowych otrzymanych z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
powiat na 2014 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem

100,004300 Zakup usług pozostałych
200,004380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

23 620,004390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii

80,004510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

24 000,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700 24 000,00Gospodarka mieszkaniowa

169 200,004300 Zakup usług pozostałych
169 200,0071013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

6 000,004300 Zakup usług pozostałych
6 000,0071014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

500,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
81 648,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

163 605,004020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby
cywilnej

17 072,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
47 712,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne

6 427,004120 Składki na Fundusz Pracy
14 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe

3 360,004210 Zakup materiałów i wyposażenia
4 000,004260 Zakup energii

500,004270 Zakup usług remontowych
500,004280 Zakup usług zdrowotnych

2 892,004300 Zakup usług pozostałych
1 560,004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
2 400,004370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

5 054,004400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe

2 300,004430 Różne opłaty i składki
5 470,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 000,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

360 000,0071015 Nadzór budowlany

710 535 200,00Działalność usługowa

104 447,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
8 817,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 883,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne
3 225,004120 Składki na Fundusz Pracy

136 372,0075011 Urzędy wojewódzkie

1 030,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Strona: 1

22 000,0075045 Kwalifikacja wojskowa

750 158 372,00Administracja publiczna



Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem
11 880,004170 Wynagrodzenia bezosobowe

4 690,004210 Zakup materiałów i wyposażenia
500,004300 Zakup usług pozostałych
100,004370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

3 500,004400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe

300,004410 Podróże służbowe krajowe

300,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
146 994,003070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane

żołnierzom i funkcjonariuszom
61 456,004020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby

cywilnej
5 072,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 224 166,004050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
262 768,004060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz

funkcjonariuszy
185 273,004070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy

zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
35 688,004080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez

okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze
służby

12 000,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne
1 520,004120 Składki na Fundusz Pracy
7 200,004170 Wynagrodzenia bezosobowe

96 210,004180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i
funkcjonariuszy

50 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia
400,004240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

70 500,004260 Zakup energii
17 700,004270 Zakup usług remontowych
17 000,004280 Zakup usług zdrowotnych
11 000,004300 Zakup usług pozostałych

2 500,004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
1 000,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
3 500,004370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

2 500,004410 Podróże służbowe krajowe
500,004430 Różne opłaty i składki

2 553,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8 000,004480 Podatek od nieruchomości

200,004510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

3 226 000,0075411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

754 3 226 000,00Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

2 190 462,004130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2 190 462,0085156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

851 2 190 462,00Ochrona zdrowia

180,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
474 578,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
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803 040,0085203 Ośrodki wsparcia
852 803 040,00Pomoc społeczna



Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem
37 421,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
86 776,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne
10 955,004120 Składki na Fundusz Pracy
63 007,004210 Zakup materiałów i wyposażenia
56 598,004260 Zakup energii
23 584,004270 Zakup usług remontowych

4 460,004280 Zakup usług zdrowotnych
14 854,004300 Zakup usług pozostałych

3 396,004370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

400,004410 Podróże służbowe krajowe
3 500,004430 Różne opłaty i składki

17 454,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 877,004520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego
1 000,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

56 216,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4 779,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 920,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne
1 037,004120 Składki na Fundusz Pracy
8 843,004170 Wynagrodzenia bezosobowe

572,004210 Zakup materiałów i wyposażenia
20 000,004300 Zakup usług pozostałych

100,004410 Podróże służbowe krajowe
1 971,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

104 438,0085321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
853 104 438,00Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
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Razem 7 041 512,00
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