
                                                                                                                                                    Załącznik nr 2 (tabela nr 3)
                                                                                                                                                    do Uchwały Nr III/20/2015
                                                                                                                                                    Rady Powiatu
                                                                                                                                                    Kędzierzyńsko - Kozielskiego
                                                                                                                                                    z dnia 30 stycznia 2015r.

w złotych

Lp. Treść
Plan na      

2015 rok
1 2 3
I. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM, W TYM: 92 863 070

I.I
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce 
samorządu terytorialnego, w tym: 13 972 849
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 555 099
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 819 399
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 735 700
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 417 750

I.II wydatki bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 340
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 340
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 660

I.III wydatki na zadania własne ogółem, w tym: 78 182 320
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 51 363 841
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 451 525
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 912 316
2) dotacje na zadania bieżące, w tym: 7 854 354
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 99 903
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 310 481
§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 37 543
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 186 611
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 28 000
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 055 816
§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 000
§ 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 3 702 543
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 31 983
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 486 357
6) wydatki majątkowe, w tym: 14 743 242
6.1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 14 451 792
a) § 6050 - Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 8 711 044
b) 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, w tym: 5 740 748
§ 6057 - Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 4 879 636
§ 6059 - Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 861 112
6.2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych, w tym: 190 200
a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 190 200
6.3) dotacje na zadania majątkowe, w tym: 101 250
§ 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych 21 250
§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80 000

I.IV rezerwy ogólne i celowe 695 901

Plan rozchodów budżetu powiatu ogółem, w tym: 9 465 248
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 9 465 248

Suma planu wydatków oraz rozchodów budżetu powiatu 102 328 318
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