
Załącznik Nr 5a

do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego 

z wykonania budżetu za 2017 r.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2017 r.

Wykonanie na 

dzień   

31.12.2017 r.

%

758 Różne rozliczenia 641 021,85 943 985,24 147,26%

75864

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 

finansowane z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego

641 021,85 943 985,24 147,26%

2007

Dotacje celowe w ramach programów finans. z 

udziałem środków europejskich oraz środków o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w § 205

415 297,37 583 749,03 140,56%

2057

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

225 724,48 360 236,21 159,59%

801 Oświata i wychowanie 97 956,00 272 461,90 278,15%

80120 Licea ogólnokształcące 73 076,00 166 336,78 227,62%

2057

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

25 997,00 0,00 0,00%

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów) samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł

47 079,00 166 336,78 353,31%

80130 Szkoły zawodowe 24 880,00 106 125,12 426,55%

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów) samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł

24 880,00 106 125,12 426,55%

Dotacje i środki na finansowanie w 2017 r. wydatków na realizację zadań finansowanych                     

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
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Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2017 r.

Wykonanie na 

dzień   

31.12.2017 r.

%

853
Pozostałe działania w zakresie polityki 

społecznej
75 414,36 67 121,56 89,00%

85395 Pozostała działalność 75 414,36 67 121,56 89,00%

2009

Dotacje celowe w ramach programów finans. z 

udziałem środków europejskich oraz środków o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w § 205

48 858,54 24 740,84 50,64%

2059

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

26 555,82 42 380,72 159,59%

Razem 814 392,21 1 283 568,70 157,61%
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