
                                                                                                                                 Załącznik nr 2 (tabela nr 1)
                                                                                                                                 do Uchwały Nr III/20/2015
                                                                                                                                 Rady Powiatu
                                                                                                                                 Kędzierzyńsko - Kozielskiego
                                                                                                                                 z dnia 30 stycznia 2015r.

w złotych

Dział Rozdział Treść
Plan na        

2015 rok
1 2 3 4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 000
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000

020 LEŚNICTWO 115 933
02001 Gospodarka leśna 35 758

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 758
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 80 175

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 80 175
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 175

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 310 996
60014 Drogi publiczne powiatowe 4 310 996

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 247 073
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 063 890
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 183 183
2) dotacje na zadania bieżące, w tym: 45 403
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 403
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 520

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 118 800
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 800

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 118 800
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 118 800

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 030 000
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 629 000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 629 000
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 629 000

71015 Nadzór budowlany 401 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 400 750
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 349 800
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 950
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 250

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 741 927
75011 Urzędy wojewódzkie 205 049

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 205 049
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 049

75019 Rady powiatów 398 854
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 54 350
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 350
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 344 504

75020 Starostwa powiatowe 7 568 521
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 553 721
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 706 757
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 846 964
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 800

75045 Kwalifikacja wojskowa 24 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 340
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 530
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 810
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 660

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 532 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 526 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 700
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 509 300
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000

75095 Pozostała działalność 13 503
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 
części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 13 503

752 OBRONA NARODOWA 4 000
75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000

1 2 3 4
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 000
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a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9 459 000

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 459 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 041 500
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 907 002
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 134 498
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 417 500

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 486 357
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 486 357

1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 486 357
758  RÓŻNE ROZLICZENIA 615 901

75818 Rezerwy ogólne i celowe 615 901
wydatki bieżące, w tym: 615 901
rezerwa ogólna 130 000
rezerwa celowa na Oświatę i wychowanie 325 901
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 160 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 998 377
80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 009 654

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 455 572
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 203 443
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 252 129
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 310
3) dotacje na zadania bieżące, w tym: 1 545 772
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 545 772

80110 Gimnazja 99 244
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 99 244
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 316
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 928

80111 Gimnazja specjalne 1 126 426
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 906 531
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 779 348
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 127 183
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 950
3) dotacje na zadania bieżące, w tym: 215 945
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 215 045

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1 121 819
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 119 819
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 984 793
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135 026
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000

80120 Licea ogólnokształcące 8 970 001
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 528 426
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 322 933
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 205 493
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 538
3) dotacje na zadania bieżące, w tym: 1 427 037
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 599 685
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 825 552

80130 Szkoły zawodowe 14 211 905
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 137 845
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 524 687
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 613 158
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 780
3) dotacje na zadania bieżące, w tym: 1 800
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 
części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 18 480

80134 Szkoły zawodowe specjalne 758 188
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 257 173
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239 648
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 525
2) dotacje na zadania bieżące, w tym: 501 015
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 270 751
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 230 264

1 2 3 4
80140 Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 713 496

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 642 123
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 125 241



b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 516 882
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 373

80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 1 555 358
1) dotacje na zadania bieżące, w tym: 1 555 358
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 555 358

80146 Dokształcania i doskonalenia nauczycieli 118 546
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 83 197
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 697
2) dotacje na zadania bieżące, w tym: 35 349
§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 349

80195 Pozostała działalność 313 740
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 313 740
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 307 240

851 OCHRONA ZDROWIA 3 313 000
85153 Zwalczanie narkomanii 37 000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 37 000
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 000

85156
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego 3 260 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 260 000
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 260 000

85195 Pozostała działalność 16 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 700
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 300

852 POMOC SPOŁECZNA 10 876 011
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2 053 855

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 345 520
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 932 302
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 413 218
2) dotacje na zadania bieżące, w tym: 527 000
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 527 000
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 181 335

85202 Domy pomocy społecznej 3 564 542
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 443 542
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 782 585
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 660 957
2) dotacje na zadania bieżące, w tym: 1 111 000
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 111 000
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000

85204 Rodziny zastępcze 4 131 481
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 418 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 000
2) dotacje na zadania bieżące, w tym: 783 481
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 783 481
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 930 000

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 324 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 324 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 258 368
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 632

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 794 343
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 793 072
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 644 300
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 148 772
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 271

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000

85295 Pozostała działalność 6 790
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 790
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 790

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 155 909
1 2 3 4

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 38 000



1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000
2) dotacje na zadania bieżące, w tym: 28 000
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 28 000

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 123 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 123 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 650
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 350

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 403
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 597

85333 Powiatowe urzędy pracy 1 954 909
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 954 564
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 700 851
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 253 713
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 345

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 591 617
85401 Świetlice szkolne 86 498

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 86 498
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 853
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 645

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 047 330
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 045 375
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 923 153
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 122 222
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 955

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 250 628
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 250 238
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 988
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 250
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 390

85410 Internaty i bursy szkolne 1 188 040
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 187 086
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 687 634
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 499 452
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 954

85415 Pomoc materialna dla uczniów 4 529
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 769
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 769
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 760

85446 Dokształcania i doskonalenia nauczycieli 6 581
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 387
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 387
2) dotacje na zadania bieżące, w tym: 2 194
§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 194

85495 Pozostała działalność 8 011
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 011
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 011

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 115 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 115 000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 115 000
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 115 000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 75 000
92116 Biblioteki 50 000

1) dotacje na zadania bieżące, w tym: 50 000
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000
1) dotacje na zadania bieżące, w tym: 25 000
§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych 25 000

926 KULTURA FIZYCZNA 30 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 78 039 828


