
 

 

UCHWAŁA NR III/27/2014 

RADY POWIATU W PRUDNIKU 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r. 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  

art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626), Rada 

Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Prudnickiego na rok budżetowy 2015. 

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 53.419.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 

w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości 47.312.718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

2) dochody majątkowe w wysokości 6.106.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; 

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości 6.647.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7; 

4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 47.209.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  

w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 45.077.728 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3; 

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.132.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości 6.647.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7; 

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3; 

5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów 

publicznych w wysokości 239.745 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8; 

6) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych wysokości 414.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9; 

7) ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 

70.929 zł i rezerwę ogólną w kwocie 58.000 zł. 
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§ 3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 6.209.362 zł, zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 1.953.486 zł i rozchody budżetu powiatu w kwocie 

8.162.848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 5. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty ze środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 6.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek  

do wysokości 3.953.486 zł, w tym: 

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł (na bieżącą 

działalność); 

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.953.486 zł. 

§ 7.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 3.953.486 zł. 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia 

i uposażenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, w ramach działu. 

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek 

organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie 

jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie kwoty ogółem 

planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie 

planu wydatków majątkowych. 

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 

następnym. 

5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek 

organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. 

6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych 

w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu powiatu. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.   

  

 Przewodniczący Rady 

 

Józef Janeczko 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr III/27/2014 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Dochody i wydatki 

 

Dział 
 

 

Wyszczególnienie 

Budżet 

Dochody 

(w zł) 

Wydatki 

(w zł) 

1 2 3 4 

020 

600 

630 

700 

710 

750 

752 

754 

756 

 

757 

758 

801 

851 

852 

853 

854 

900 

921 

926 

Leśnictwo 

Transport i łączność 

Turystyka 

Gospodarka mieszkaniowa 

Działalność usługowa 

Administracja publiczna 

Obrona narodowa 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Obsługa długu publicznego 

Różne rozliczenia 

Oświata i wychowanie 

Ochrona zdrowia 

Pomoc społeczna 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Kultura fizyczna 

35.000 

5.623.000 

59.200 

910.180 

786.000 

1.910.890 

3.500 

3.677.000 

 

7.124.170 

- 

23.804.603 

460.000 

2.351.555 

5.955.700 

332.352 

140.050 

110.000 

59.168 

76.950 

40.000 

1.374.000 

10.000 

50.830 

714.000 

6.700.974 

3.500 

3.714.000 

 

- 

610.000 

128.929 

17.628.383 

3.016.000 

9.405.500 

1.663.052 

1.931.530 

35.000 

122.258 

62.000 

  

OGÓŁEM 

 

53.419.318 

 

47.209.956 

 Przychody budżetu 1.953.486 X 

 Rozchody budżetu X 8.162.848 

 OGÓŁEM BUDŻET 55.372.804 55.372.804 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr III/27/2014 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Plan dochodów bieżących 

Powiatu Prudnickiego na 2015 r. 

 

Dz. 

Rozdz. 

§ 

 

Treść 

 

Plan w zł 

1 2 3 4 

020   Leśnictwo 35.000 

  02001 Gospodarka leśna   

  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do s.f.p. 

35.000 

600   Transport i łączność 263.000 

  60014 Drogi publiczne powiatowe   

  0690 Wpływy z różnych opłat 263.000 

630   Turystyka 11.400 

  63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   

  2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków 

powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Atrakcyjne pogranicze – rozliczenie 

 z 2014 r. 

10.200 

  2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków 

powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Atrakcyjne pogranicze – rozliczenie  

z 2014 r. 

1.200 

700   Gospodarka mieszkaniowa 260.180 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości   

  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 16.350 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych 

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze 

193.000 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

50.830 

710   Działalność usługowa 786.000 

  71013 Prace geodezyjne i kartograficzne   

  0830 Wpływy z usług 400.000 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

72.000 

  71015 Nadzór budowlany   

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

314.000 

750   Administracja publiczna 1.910.890 

  75011 Urzędy wojewódzkie 130.290 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

130.290 

  75020 Starostwa powiatowe 1.597.000 

  0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.250.000 

  0690 Wpływy z różnych opłat 20.000 

  0920 Pozostałe odsetki 7.000 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 200.000 

  2360 Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami 120.000 

  75045 Kwalifikacja wojskowa 24.000 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

11.000 
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  2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej 

13.000 

  75095 Pozostała działalność 159.600 

  2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków 

powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wsp. przyszł.-historia i teraźn.na pogr.  

pl-cz -rozl. z 2013-2014  62.900 zł - Dobre praktyki 20 lat współpracy PL-CZ – rozlicz. z 2013-2014  79.900 zł 

142.800 

  2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków 

powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -Wsp.przyszł.-historia i teraźn. na pogr. 

pl-cz -rozl. z 2013-2014 7.400 zł - Dobre praktyki 20 lat współpracy PL-CZ – rozlicz. z 2013-2014 9.400 zł 

16.800 

752   Obrona narodowa 3.500 

  75212 Pozostałe wydatki obronne   

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

3.500 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.677.000 

  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   

  2110 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

3.677.000 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadaj. os. prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

7.124.170 

  75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.124.170 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7.024.170 

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100.000 

758   Różne rozliczenia 23.804.603 

  75801 Część oświatowa subw. ogólnej dla j s .t.   

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa 17.782.558 

  75803 Część wyrównawcza subw. og. dla pow.   

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja wyrównawcza 5.128.828 

  75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja równoważąca 893.217 

801   Oświata i wychowanie 460.000 

  80102 Szkoły podstawowe specjalne 5.600 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych 

do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

3.500 

  0830 Wpływy z usług 2.100 

  80120 Licea ogólnokształcące 96.900 

  0690 Wpływy z różnych opłat 600 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych 

do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 

17.600 

  0830 Wpływy z usług 39.900 

  0920 Pozostałe odsetki 100 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 500 

  2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków 

powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Europa zielonym rajem-jak mogę 

uczynić świat lepszym miejscem do życia 

25.000 

  2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków 

powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Twoja szkoła daje ci paszport  

do sukcesu 

13.200 

  80130 Szkoły zawodowe 244.500 

  0690 Wpływy z różnych opłat 1.400 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątk. Sk. Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zalicz.do sektora fin. publ. 

oraz in.umów o pod. charakt. 

53.000 

  0830 Wpływy z usług 29.500 

  0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 100.000 

  0920 Pozostałe odsetki 500 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 60.100 

  80140 Centra kształcenia ustawicz. i praktycznego oraz ośr.dokszt.zawod. 113.000 
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  0690 Wpływy z różnych opłat 11.000 

  0830 Wpływy z usług 102.000 

851   Ochrona zdrowia 2.302.755 

  85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 

  

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

2.300.000 

  85195 Pozostała działalność 2.755 

  2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków 

powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Współpr. służb ratowniczych  

na pograniczu…- rozliczenie z 2014 r. 

2.465 

  2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków 

powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Współpr. służb ratowniczych  

na pograniczu…- rozliczenie z 2014 r. 

290 

852  Pomoc społeczna 5.955.700 

  85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 632.000 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. Zaliczanych 

do sektora fin. publicznych oraz innych umów o pod. charakterze 

9.000 

  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5.000 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 30.000 

  2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin i zw. powiatów na dofinansow. zad. 

bieżących 

103.000 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 485.000 

  85202 Domy Pomocy Społecznej 4.851.400 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. Zaliczanych 

do sektora fin. publicznych oraz innych umów o pod. charakterze 

100 

  0830 Wpływy z usług 2.982.000 

  0920 Pozostałe odsetki 300 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 235.000 

  2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.634.000 

  85204 Rodziny zastępcze 450.000 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 170.000 

  2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin i związków powiatów  

na dofinansowanie zadań bieżących 

280.000 

  85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 22.300 

  0920 Pozostałe odsetki 300 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 22.000 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 332.352 

  85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

89.000 

  85333 Powiatowe urzędy pracy 243.352 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych 

do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

300 

  0920 Pozostałe odsetki 1.000 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 200 

  2690 Środki z Funduszu Pracy prz powiatom z przezn. na finan. kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia 

społ. pracowników PUP 

237.800 

  2007 Dotacje cel. w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejsk…. - Poklucz do biznesu 2 3.444 

  2009 Dotacje cel. w ramach progr. finansow. z udziałem śr. europejsk.- Poklucz do biznesu 2 608 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 140.050 

  85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 121.650 

  0830 Wpływy z usług 116.600 

  0920 Pozostałe odsetki 50 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000 

  85406 Por. Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne por. specjalistyczne 400 
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  0920 Pozostałe odsetki 200 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 200 

  85410 Internaty i bursy szkolne 18.000 

  0830 Wpływy z usług 18.000 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000 

  90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   

  0690 Wpływy z różnych opłat 110.000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59.168 

  92195 Pozostała działalność   

  2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków 

powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Integracja kulturalna – rozliczenie z 2014 r. 

58.480 

  2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków 

powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Integracja kulturalna – rozliczenie z 2014 r. 

688 

926   Kultura fizyczna 76.950 

  92695 Pozostała działalność   

  2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Football CUP - 2014 – rozliczenie z 2014 r. 

68.850 

  2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków 

powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Football CUP 2014 – rozliczenie z 2014 r. 

8.100 

    Razem dochody bieżące 

 

47.312.718 
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Załącznik nr 3  

do uchwały nr III/27/2014 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Plan wydatków bieżących 

Powiatu Prudnickiego na 2015 r. 

 

Dz. 

Roz- 

dział 

 

Treść 

 

Plan w zł 

1 2 3 4 

020  Leśnictwo 40.000 

 02001 Gospodarka leśna  

  Wydatki bieżące – pozost. wydatki na dział. statut. 35.000 

 02002 Nadzór na gospodarką leśną  

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 5.000 

600  Transport i łączność 1.145.000 

 60014 Drogi publiczne powiatowe  

  Wydatki bieżące  

  w tym: wynagrodzenia i składki 10.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 1.135.000 

630  Turystyka 10.000 

 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  

  Wydatki bieżące  

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 2.000 

  - dotacje celowe na zadania bieżące 8.000 

700  Gospodarka mieszkaniowa 50.830 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

  Wydatki bieżące w tym: 

- wynagrodzenia i składki 

- pozostałe wydatki na działalność statutową 

(z dotacji na zadania zlecone ) 

50.830 

10.830 

  

40.000 

710  Działalność usługowa 714.000 

 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 400.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 

w tym: z dotacji na zad. zlecone 72.000 zł 

400.000 

 71015 Nadzór budowlany 314.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: wynagrodzenia i składki 284.200 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 29.800 

750  Administracja publiczna 6.604.129 

 75011 Urzędy wojewódzkie 130.290 

  Wydatki bieżące  

  w tym: wynagrodzenia i składki 130.290 

 75019 Rady powiatów 219.000 

  Wydatki bieżące  

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 5.000 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 214.000 

 75020 Starostwa powiatowe 6.140.839 

  Wydatki bieżące  

  w tym: -wynagrodzenia i składki 4.700.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 1.392.839 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000 

  - dotacja celowa na zadania bieżące 8.000 
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 75045 Kwalifikacja wojskowa 24.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym:- wynagrodzenia i składki 16.900 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 7.100 

  / z dotacji: na zadania zlecone 11.000 zł 
na podst. porozumień 13.000 zł/ 

 

 75095 Pozostała działalność 90.000 

  wydatki bieżące – na działalność statutową 40.000 

  - dotacje celowe na zadania bieżące 50.000 

752  Obrona narodowa 3.500 

 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.500 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 

w tym: z dotacji celowej na zad. zlecone 3.500 zł 

 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż. 3.684.000 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.677.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: wynagrodzenia i składki 3.131.614 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 402.686 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 142.700 

 75414 Obrona cywilna 2.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 2.000 

 75421 Zarządzanie kryzysowe 5.000 

  wydatki bieżące – na działalność statutową 5.000 

757  Obsługa długu publicznego 610.000 

 75702 Obsługa pap. wartość. kredytów i pożyczek jst.  

  Wydatki bieżące  

  w tym: na obsługę długu publicznego 610.000 

758  Różne rozliczenia 128.929 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 128.929 

  rezerwa ogólna /art. 222 ust. 1 o fin. publicznych/ 58.000 

  rezerwa celowa /z art. 26 ust. 4 na zarządz. kryzys./ 70.929 

801  Oświata i wychowanie 16.552.000 

 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2.544.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 2.300.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 242.500 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 

 80105 Przedszkola specjalne 180.200 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 170.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 10.000 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 

 80111 Gimnazja specjalne 1.118.400 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 990.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 127.500 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 

 80120 Licea ogólnokształcące 4.362.400 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 3.705.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 615.500 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.700 
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  wydatki z środków europejskich 

- Europa zielonym rajem-jak mogę uczynić świat lepszym miejscem do życia     25.000 zł 

- Twoja szkoła daje ci paszport do sukcesu 13.200 zł 

38.200 

 80130 Szkoły zawodowe 6.958.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: wynagrodzenia i składki 6.000.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 950.000 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000 

 80134 Szkoły zawodowe specjalne 721.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 660.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 60.200 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 

 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 273.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 170.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 101.000 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 105.000 

  Wydatki bieżące  

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 71.800 

  w tym: dotacja celowa na zadania bieżące 33.200 

 80195 Pozostała działalność 290.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: wynagrodzenia i składki 255.000+15.000 270.000 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 

851  Ochrona zdrowia 2.316.000 

 85153 Zwalczanie narkomanii  

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 5.000 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 2.000 

 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świad. dla osób nieobjętych obow. ubezp. zdrowotnego 2.300.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 2.300.000 

 85195 Pozostała działalność 9.000 

  wydatki bieżące w tym:  

  - dotacja celowa na zadania bieżące 9.000 

852  Pomoc społeczna 9.405.500 

 85201 Placówki opiekuńczo –wychowawcze 1.840.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 800.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statut. 380+580 960.000 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12+48 60.000 

  - dotacja celowa na zadania bieżące 20.000 

 85202 Domy pomocy społecznej 4.851.400 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 3.130.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 1.418.900 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 

  - dotacja celowa na zadania bieżące 299.500 

 85203 Ośrodki wsparcia 22.400 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 20.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 2.400 
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 85204 Rodziny zastępcze 1.919.700 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 200.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 200.000 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.450.000 

  - dotacje celowe na zadania bieżące 69.700 

 85205 Zadania w zakr. przeciwdz. przemocy w rodzinie 5.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 5.000 

 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 652.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 510.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 141.400 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 

 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszk. chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 115.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: wynagrodzenia i składki 90.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 25.000 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 1.663.052 

 85311 Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnosprawnych 2.000 

  Wydatki bieżące – dotacja cel. na zad. bieżące 2.000 

 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoś. 89.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 74.002 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 14.998 

 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.572.052 

  Wydatki bieżące  

  w tym: -wynagrodzenia i składki 1.420.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 145.000 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 

  wydatki z środków europejskich 

- POklucz do biznesu 2 

4.052 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 1.931.530 

 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 989.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 700.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 287.000 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 

 85406 Poradnie psychol.-pedagog. oraz inne por. specj. 730.500 

  Wydatki bieżące  

  w tym: wynagrodzenia i składki 660.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 70.000 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 

 85410 Internaty i bursy szkolne 200.100 

  Wydatki bieżące  

  w tym: -wynagrodzenia i składki 135.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 65.000 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 

 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe. 3.930 

  Wydatki bieżące  

  w tym: - wynagrodzenia i składki 2.760 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 1.170 
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 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.000 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 5.000 

 85495 Pozostała działalność 3.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: wynagrodzenia i składki 3.000 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.000 

 90095 Pozostała działalność  

  Wydatki bieżące  

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 35.000 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 122.258 

 92116 Biblioteki 12.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: dotacja celowa na zadania bieżące 12.000 

 92195 Pozostała działalność 110.258 

  Wydatki bieżące  

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 10.000 

  - dotacje celowe na zadania bieżące 20.000 

  wydatki z środków europejskich 

- Tradycje tkackie Prudnika i Krnova        43.973 zł 

- Pogłębiamy historię pogranicza              36.285 zł 

80.258 

926  Kultura fizyczna 62.000 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 58.000 

  Wydatki bieżące  

  w tym: wynagrodzenia i składki 21.000 

  - pozostałe wydatki na działalność statutową 15.000 

  - dotacje celowe na zadania bieżące 22.000 

 92695 Pozostała działalność  

  - dotacje celowe na zadania bieżące 4.000 

  Razem wydatki 

 

45.077.728 
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Załącznik nr 4  

do uchwały nr III/27/2014 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Plan dochodów majątkowych 

Powiatu Prudnickiego na 2015 r. 

Dział Roz./§ Treść Plan w zł 

600   Transport i łączność 5.360.000 

  60014 Drogi publiczne powiatowe   

  6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw.powiatow), 

sam.województw, pozysk. z innych źródeł 

- Przebud. Histor.Traktu komunikac. Gór Opawskich jako elementu europ. Szlaku Via 

Montana…..- rozliczenie z 2014 r. 

5.360.000 

630   Turystyka 47.800 

  63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   

  6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw.powiatow), 

sam. województw, pozysk. z innych źródeł 

- Atrakcyjne pogranicze – rozliczenie z 2014 r. 

42.800 

  6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw.powiatow), 

sam.województw, pozysk. z innych źródeł 

- Atrakcyjne pogranicze – rozliczenie z 2014 r. 

5.000 

700   Gospodarka mieszkaniowa 650.000 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   

  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

650.000 

851   Ochrona zdrowia 48.800 

  85195 Pozostała działalność   

  6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw.powiatow), 

sam.województw, pozysk. z innych źródeł 

- Współpraca służb ratowniczych na pogr. Pl-Cz. –rozlicz. z 2014 r. 

43.600 

  6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw.powiatow), 

sam.województw, pozysk. z innych źródeł 

- Współpraca służb ratowniczych na pogr. Pl-Cz. –rozlicz. z 2014 r. 

5.200 

    OGÓŁEM 6.106.600 
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Załącznik nr 5  

do uchwały nr III/27/2014 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Plan wydatków majątkowych 

Powiatu Prudnickiego na 2015 r. 

Dział Rozdz. 

/§ 
Treść Plan w zł 

600  Transport i łączność 229.000 

 60014 Drogi publiczne powiatowe  

  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 0 relacji Dobroszewice-Olszynka w m. Józefów 200.000 

  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1.211 0 relacji Zwiastowice-Trawniki – dokumentacja projektowa 29.000 

750  Administracja publiczna 96.845 

 75095 Pozostała działalność  

  - Rozwój miast poprzez wzmocni. kompetencji j.s.t., dialog społeczny oraz wspór. z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelsk. – dotacja celowa UE 

96.845 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.000 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  

  - dofinansowanie zakupu mikrobusu 30.000 

801  Oświata i wychowanie 1.076.383 

 80130 Szkoły zawodowe  

  - Termomodernizacja Zesp. Szkół w Głogówku przy ul. Powstańców Śl.  UE 1.076.383 

851  Ochrona zdrowia 700.000 

 85111 Szpitale ogólne  

  - objęcie akcji PCM S.A. w Prudniku 700.000 

  OGÓŁEM 2.132.228 
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Załącznik nr 6  

do uchwały nr III/27/2014 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

Przychody i rozchody budżetu 2015 r. 

 

Dział 
 

 

Wyszczególnienie 

Plan 

Przychody 

(w zł) 

Rozchody 

(w zł) 

1 2 3 4 

903 

 

 

 

952 

 

982 

 

992 

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

/zgodnie z załącz. nr 10 kolumna 10+16/ 

 

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 

 

Wykup innych papierów wartościowych 

 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 
 

 

1.253.486 

 

 

700.000 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

1.000.000 

 

7.162.848 

  

OGÓŁEM 

 

1.953.486 

 

8.162.848 
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Załącznik nr 7  

do uchwały nr III/27/2014 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej  

i inne zadania zlecone ustawami oraz plan wydatków sfinansowanych tymi dotacjami na 2015 r. 

§ 2110. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

 

Dział 
 

Rozdział 
 

§ 

 

Wyszczególnienie 
Dochody 

bieżące 

Dotacja w zł 

Wydatki 

bieżące 

w zł 

700   Gospodarka mieszkaniowa 50.830 50.830 

 70005 2110 Gosp. gruntami i nieruchomościami 50.830  

   wydatki bieżące  50.830 

   w tym: wynagrodzenia składki  10.830 

   - na działalność statutową  40.000 

710   Działalność usługowa 386.000 386.000 

 71013 2110 Prace geodezyjne i kartograficzne 72.000  

   wydatki bieżące – na dział. Statut.  72.000 

 71015 2110 Nadzór budowlany 314.000  

   wydatki bieżące   

   w tym: wynagrodzenia składki  284.200 

   -pozostałe wydatki na dział. Statut.  29.800 

750   Administracja publiczna 141.290 141.290 

 75011 2110 Urzędy wojewódzkie 130.290  

   wydatki bieżące   

   w tym: wynagrodzenia i składki  130.290 

 75045 2110 Kwalifikacja wojskowa 11.000  

   wydatki bieżące  11.000 

   w tym: - wynagrodzenia i składki  9.500 

   - pozostałe wydatki na dział. statut.  1.500 

752   Obrona narodowa 3.500 3.500 

 75212 2110 Pozostałe wydatki obronne 3.500  

   wydatki bieżące –na dział. statut.  3.500 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.677.000 3.677.000 

 75411 2110 Komendy powiatowe PSPożarnej 3.677.000  

   wydatki bieżące   

   w tym: - wynagrodzenia i składki  3.131.614 

   - pozostałe wydatki na dział. statut.  402.686 

   - świadczenia na rzecz osób fizycz  142.700 

851   Ochrona zdrowia 2.300.000 2.300.000 

 85156 2110 Składki na bezp.. zdrowotne oraz świadcz. dla osób 

nieobjętych obow. ubezp. zdrowot. 

2.300.000  

   tym: wydatki bieżące – na dział. Statutową  2.300.000 
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853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 89.000 89.000 

 85321 2110 Zespoły do spr. orzek. o niepełnosp 89.000  

   wydatki bieżące   

   w tym: wynagrodzenia i składki  74.002 

   - pozostałe wydatki na dział. statut.  14.998 

   OGÓŁEM 6.647.620 6.647.620 
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Załącznik nr 8  

do uchwały nr III/27/2014 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 r. 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

Wyszczególnienie 

 

Kwota  

(w zł) 

 

750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801 

 

 

 

 

 

 

852 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921 

 

 

75020 

 

 

 

 

75095 

 

 

 

 

 

 

80146 

 

 

 

 

 

 

85201 

 

 

 

 

85204 

 

 

 

 

92116 
 

 

Administracja publiczna 
Starostwa powiatowe 

w tym: 

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

- dożynki powiatowo-gminne 8.000 zł 

Pozostała działalność 

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

- Rozwój miast poprzez wzmocni. kompetencji j.s.t., dialog społeczny oraz wspór.  

z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 

 

Oświata i wychowanie 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane  

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

 

 

Pomoc społeczna 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

w tym: dotacje celowe przekazane innym powiatom na utrzymanie wychowanków  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

 

 

Rodziny zastępcze 

w tym: dotacje celowe przekazane innym powiatom na rodziny zastępcze 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Biblioteki 

w tym: 

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 

/prowadzenie biblioteki publicznej/ 

 

 

 

 

 

 

8.000 

 

 

 

 

96.845 

 

 

 

 

 

33.200 

 

 

 

 

 

20.000 

 

 

 

69.700 

 

 

 

 

 

 

 

12.000 

 

Ogółem 
 

 

239.745 
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Załącznik nr 9  

do uchwały nr III/27/2014 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r. 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

Treść 

 

Kwota (w zł.) 

 

630 

 

 

 

 

750 

 

 

 

 

 

851 

 

 

 

 

852 

 

 

 

 

 

853 

 

 

 

 

921 

 

 

 

 

926 

 

 

 

63003 

 

 

 

 

75095 

 

 

 

 

 

85195 

 

 

 

 

85202 

 

 

 

 

 

85311 

 

 

 

 

92195 

 

 

 

 

92605 

 

 

92695 

Turystyka 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 

- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dofinansowanie imprez turystycznych i krajoznawczych) 

 

Administracja publiczna 

Pozostała działalność 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dofinansowanie inicjatyw lokalnych) 

 

 

Ochrona zdrowia 

Pozostała działalność 

- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dofinansowanie promocji zdrowia) 

 

Pomoc społeczna 

Domy pomocy społecznej 

w tym: 

- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej) 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rehabilit. zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dofinansowanie imprez integracyjnych, sportowych itp.) 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Pozostała działalność 

- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dofinansowanie przedsięwzięć i imprez artystycznych) 

 

Kultura fizyczna 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 

- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dofinansowanie przedsięwzięć i imprez sportowych) 

Pozostała działalność 

dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży) 

 

 

 

8.000 

 

 

 

 

50.000 

 

 

 

 

 

9.000 

 

 

 

 

 

299.500 

 

 

 

 

2.000 

 

 

 

 

20.000 

 

 

 

 

22.000 

 

 

4.000 

   

Ogółem 

 

414.500 
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Załącznik nr 10  

do uchwały nr III/27/2014  

Rady Powiatu w Prudniku  

z dnia 30 grudnia 2014 r.  

 

Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich 

 

 

Lp. 
Projekt 

Kategoria 

interwencji  

Klasyfikacja 

/rozdział 

Wydatki  

w okresie 

realizacji 

projektu 
(całkowita 

wartość 

projekt) 

w  tym  Planowane wydatki 

środki  
z budżetu 

krajowego 

środki  
z budżetu 

UE 

2015 r. 

Wydatki 

razem 

                              Z tego: 

środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE 

Wydatki 

razem 

z tego źródła finansowania: 

Wydatki 

razem 

z tego źródła finansowania: 

Pożycz. 

i kredyty 

razem 

Dotacja 
celowa 

Pozostałe 

środki 

własne  

prefinansowanie 

ze śr. własn. 

 

Dotacja 
celowa 

Kredyt  

na prefinan 

długoterminowy 

Pozostałe 

    (6+7)   (9+13) (10+11+12)   (14+15+16+17)    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I Wydatki majątkowe ogółem  x x 1.242.433 261.403 981.030 1.173.228 250.572 250.572   922.656   922.656  

1.1 
Mechanizm Finansowy Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2009-2013 
               

 predefiniowany przez Min.Rozw.Region                

 

Rozwój miast poprzez wzmocnienie 

kompetencji j.s.t., dialog społeczny oraz 

współpr. z przedstawicielami 

społeczeństwa obywatelskiego 

 75095 157.050 23.558 133.492      -     

                       2014   12.212 1.832 10.380           

                       2015   96.845 14.527 82.318 96.845 14.527 14.527   82.318   82.318  

                       2016   47.993 7.199 40.794           

1.3 
Mechanizm Finansowy Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2009-2014 
               

 

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie 

energii i promowanie odnawialnych źródeł 
energii 

               

 
Termomodernizacja Zespołu Szkół  

w Głogówku przy ul. Powstańców Śl.  
 80130 1.085.383 237.845 847.538           

                        2014   9.000 1.800 7.200           

                        2015   1.076.383 236.045 840.338 1.076.383 236.045 236.045   840.338   840.338  

II Wydatki bieżące ogółem   
 

394.014 

 

43.055 

 

350.959 

 

122.510 

 

12.647 

 

12.039 

 

608 
 

 

109.863 
 

 

41.644 

 

68.219 
 

2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki                

 Priorytet 6. Rynek otwarty dla wszystk.                

 
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorcz.oraz samozatrudnienia 
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 PO Klucz do biznesu 2  85333 207.037 31.016 176.021           

                      2012   68.000 10.200 57.800           

                      2013   81.000 12.150 68.850           

                      2014   53.985 8.058 45.927           

                      2015   4.052 608 3.444 4.052 608  608  3.444  3.444   

2.2 Program COMENIUS Partn. Proj. Szkół                

 Uczenie się przez całe życie                

 
Europa zielonym rajem-Jak mogę 

uczynić świat lepsz. miejs. do życia 
 80120 83.000 - 83.000           

                         2013   25.227 - 25.227           

                         2014   32.773 - 32.773           

                         2015   25.000 - 25.000 25.000 -   - 25.000  25.000   

2.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki                

 
Priorytet 9. Rozwój wykształcenia I 
kompetencji w regionach 

               

 

Dzałanie 9.1.Wyrównyw.szans edukac.  

I zapewn. wysokiej jak. usług edukac.. 

świadczonych w systemie oświaty 
               

 

Poddziałanie 9.1.2.Wyrównyw.szans 

edukac. uczniom z grup o utrudnionym 

dost. do eduk. oraz zmniejsz. różnic w 
jakości usług edukacyjnych 

               

 Twoja szkoła daje ci paszport do sukcesu  80120 23.719 - 23.719           

                      2014   10.519 - 10.519           

                      2015   13.200 - 13.200 13.200 -    13.200  13.200   

2.4 

Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007-2013 
               

 Priorytet: 3. Wspier. współ..społ. lokaln.                

 Działanie 3.3 Fundusz Mikroprojektów                

 Tradycje tkackie Prudnika i Krnova                

                      2015  92195 43.973 6.596 37.377 43.973 6.596 6.596   37.377   37.377  

2.5 

Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

               

 Priorytet: 3. Wspier. współ..społ. lokaln.                

 Działanie 3.3 Fundusz Mikroprojektów                

 Pogłębiamy historię pogranicza                

                     2015  92195 36.285 5.443 30.842 36.285 5.443 5.443   30.842   30.842  

 

                 OGÓŁEM (I + II) 

 

x 1.636.447 304.458 1.331.989 1.295.738 263.219 262.611 608  1.032.519  41.644 990.875 
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