
 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XLII.276.2017 

RADY POWIATU DĘBICKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

Powiatu Dębickiego na 2018 rok 

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym/ tj. Dz. U. z 2017 

roku poz. 1868/ art.211, art.212, art.214,art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, 

art.258,art.264 ust.3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ tj .Dz. U. z 2017 roku 

poz. 2077/ Rada Powiatu Dębickiego uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się plan dochodów budżetu Powiatu Dębickiego na 2018 rok w łącznej kwocie 

159 536 819,14 zł w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie 112 961 430,14 zł w tym: 

- subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: 50 222 970,00 

a/ część oświatowa 41 538 005,00 

b/ część wyrównawcza 8 321 889,00 

c/ część równoważąca 363 076,00 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na: 15 707 266,00 

a/ realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 12 038 482,00 

b/ zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej 

 

6 000,00 

c/ realizację zadań własnych powiatu 3 662 784,00 

- dochody własne, w tym: 47 031 194,14 

a/ wpływy z usług 9 263 100,00 

b/ udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 25 447 054,00 

w tym: z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 24 497 054,00 

z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 950 000,00 

c/ wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 935 661,00 

d/ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 465 000,00 

e/ pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów i opłat 3 002 661,00 

f/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 433 869,00 

g/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 

 

110 000,00 
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publicznych 

h/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

 

325 496,00 

i/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego 

urzędu pracy 

 

617 240,00 

j/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

 

912 120,00 

k/ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 000,00 

m/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 

 

1 452 649,14 

n/ wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 60 000,00 

o/ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 

zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 

 

3 984,00 

p/ wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 

Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, 

 

360,00 

2) dochody majątkowe w kwocie 46 575 389,00 zł w tym: 

-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 4 450 000,00 

-dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 39 262 215,00 

-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 2 625 000,00 

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 238 174,00 

2. Wykaz dochodów według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące  

i majątkowe jak w tabeli nr 1. 

§ 2. 1. Uchwala się plan wydatków budżetu Powiatu Dębickiego w łącznej kwocie 159 297 406,14 zł jak 

w tabeli nr 2. 

2. Wydatki określone w ust.1 obejmują: 

I. wydatki bieżące w łącznej kwocie 105 077 764,14 

w tym: 

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym na: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych z czego: 

rezerwy budżetu 

2. dotacje na zadania bieżące 

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z czego: 

 

 

92 742 233,01 

69 014 057,00 

 

23 728 176,01 

987 690,00 

6 740 295,00 

3 996 142,50 
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

dotacje na wydatki bieżące 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 

6. wydatki na obsługę długu publicznego 

- jak w tabeli nr 2.1 

1 539 093,63 

116 677,51 

348 895,20 

56 678,50 

60 000,00 

II. wydatki majątkowe w łącznej kwocie w tym: 

1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

- jak w tabeli nr 2.2 

54 219 642,00 

 

54 219 642,00 

§ 3. 1. Ustala się na 2018 rok nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 239 413,00 zł, którą planuje się 

przeznaczyć na spłatę kredytu bankowego w kwocie 239 413,00 zł. 

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu na 2018 rok z tytułu spłaty rat kredytu bankowego 

w wysokości 239 413,00 zł finansowane z dochodów własnych powiatu w wysokości 239 413,00 zł z tytułu 

udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

3. Szczegółowe określenie rozchodów budżetu Powiatu Dębickiego, o których mowa w ust. 1 zamieszcza 

tabela nr 6. 

§ 4. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Dębickiego na zadania z zakresu administracji 

rządowej jak w tabeli nr 3. 

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Dębickiego związany z realizacją zadań 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak w tabeli nr 4. 

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Dębickiego związanych z realizacją zadań 

wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak 

w tabeli nr 5. 

§ 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Dębickiego wynikające 

z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Prawo ochrony środowiska – plan dochodów i wydatków 

związanych z realizacją tych zadań jak w tabeli nr 7. 

§ 8. Zakres i kwoty planowanych na 2018 rok dotacji z budżetu Powiatu Dębickiego zawiera załącznik Nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 265 000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 722 690,00 zł przeznaczone na: 

1) nagrody Starosty Powiatu Dębickiego dla nauczycieli w kwocie 107 700,00 zł 

2) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym na organizację systemu doradztwa 

metodycznego w kwocie 268 490,00 zł, 

3) na zadania określone w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w planowanej kwocie 96 500,00 zł, w tym na: 

a) zadania z zakresu polityki społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną w kwocie 15 000,00 zł, 

b) zadania związane z ochroną i promocją zdrowia w zakresie profilaktyki chorób i propagowania sposobów 

ich wczesnego wykrywania oraz organizacji imprez promujących zdrowy styl życia w kwocie 8 000,00 zł, 

c) zadania związane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem w zakresie organizacji wykładów 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji konkursów i konferencji w kwocie 9 000,00 zł, 

d) zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w zakresie organizacji festiwali o zasięgu 

ogólnopolskim, warsztatów dla młodzieży, imprez kulturalnych i festynów o charakterze masowym dla 

mieszkańców powiatu dębickiego w kwocie 25 000,00 zł, 

e) zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w zakresie organizacji imprez sportowych dla szkół 

powiatu dębickiego, imprez sportowych o zasięgu lokalnym, zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 

wspieranie rozwoju turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 20 000,00 zł, 
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f) zadania związane z promocją i organizacją wolontariatu w powiecie dębickim w kwocie 8 500,00 zł, 

g) zadania związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji zajęć dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 9 000,00 zł, 

h) zadania związane z działaniem na rzecz lokalnej przedsiębiorczości w kwocie 2 000,00 zł, 

4) zadania własne powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250 000,00 zł. 

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 

środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w tabeli nr 8. 

§ 11. Określa się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku jak 

w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu powiatu, 

2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie 

w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 20 000 000,00 zł, 

3) przekazania uprawnień kierownikom/ dyrektorom/ jednostek organizacyjnych do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem 

zmian limitów przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. 

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20 000 000,00 zł. 

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Dębickiego. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku 

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu Dębickiego 

 

 

Mateusz Smoła 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.276.2017 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

      Tabela nr 1 

 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO NA 2018 ROK 

       

Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Wyszczególnienie 

Plan 

dochodów 

na 2018 r. 

1 2 3 4 5 6 

010   

 

Rolnictwo i łowiectwo 275 974,00 

 01005  

Prace geodezyjno-urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa 238 774,00 

   Dochody bieżące w tym:  600,00 

  

2110 Dotacje celowe otrzymywane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  600,00 

   Dochody majątkowe w tym:  238 174,00 

  

6280 Środki otrzymane od 

pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych  238 174,00 

 01095   Pozostała działalność 37 200,00 

   Dochody bieżące w tym:  37 200,00 

  

2110 Dotacje celowe otrzymywane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  37 200,00 

020   

 

Leśnictwo 112 400,00 

 02001  
Gospodarka leśna 110 000,00 

   
Dochody bieżące w tym:  110 000,00 

  2460 Środki otrzymane od 

pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań 

bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów 

publicznych – środki od Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa  110 000,00 

 02095  
 Pozostała działalność 2 400,00 

   
Dochody bieżące w tym:  2 400,00 
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  2110 Dotacje celowe otrzymywane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  2 400,00 

600   
 Transport i łączność 37 837 418,00 

 60014  
 Drogi publiczne powiatowe 37 815 900,00 

   
Dochody majątkowe w tym:  37 815 900,00 

  6257  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 

ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego  35 190 900,00 

  6300 Dotacja celowa otrzymana z 

tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych  2 625 000,00 

 60095  
 Pozostała działalność 21 518,00 

   
Dochody bieżące w tym:  21 518,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymywane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  21 518,00 

700   

 

Gospodarka mieszkaniowa 5 484 746,00 

 70005  Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 5 484 746,00 

   
Dochody bieżące w tym:  1 034 746,00 

  0470 Wpływy z opłat za trwały 

zarząd, użytkowanie i 

służebności  2 000,00 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych, 

Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym 

charakterze  63 000,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  57 626,00 

  2360 Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych  912 120,00 
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ustawami – 25% wpływów z 

opłat stanowiących dochody 

powiatu-zgodnie z art.23 ust.3 

ustawy o gospodarce 

nieruchomościami 

   
Dochody majątkowe w tym:  4 450 000,00 

  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości  4 450 000,00 

710   

 

Działalność usługowa 1 931 360,00 

 71012  Zadania z zakresu geodezji 

i kartografii 1 456 460,00 

   
Dochody bieżące w tym:  1 456 460,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  256 460,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat - 

opłaty za wypisy i wyrysy z 

ewidencji gruntów i budynków, 

wpływy ze sprzedaży map, 

danych z ewidencji gruntów i 

budynków oraz innych 

materiałów i informacji z 

zasobów świadczonych przez 

Ośrodek Dokumentacji 

Geodezji i Kartografii  1 200 000,00 

 71015  
 Nadzór budowlany 433 000,00 

   
Dochody bieżące w tym:  433 000,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  433 000,00 

 71095  
 Pozostała działalność 41 900,00 

   
Dochody bieżące w tym:  41 900,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  41 900,00 

720   
 Informatyka 4 071 315,00 

 72095  
 Pozostała działalność 4 071 315,00 

   
Dochody majątkowe w tym:  4 071 315,00 

  6257 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 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych  3 753 367,00 
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przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

  6259 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 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu 

terytorialnego  317 948,00 

750   

 

Administracja publiczna 5 462 248,00 

 75011  
Urzędy wojewódzkie 10 587,00 

   
Dochody bieżące w tym:  10 587,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymywane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  10 587,00 

 75020  
 Starostwa powiatowe 5 400 661,00 

   
Dochody bieżące w tym:  5 400 661,00 

  0420 Wpływy z opłaty 

komunikacyjnej  4 935 661,00 

  0650 Wpływy z opłat za wydanie 

prawa jazdy  465 000,00 

 75045  
 Kwalifikacja wojskowa 51 000,00 

   
Dochody bieżące w tym:  51 000,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  45 000,00 

  2120 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez 

powiat na podstawie 

porozumień z organami 

administracji rządowej  6 000,00 

752   
 Obrona narodowa 5 000,00 

 75212  
 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 

   
Dochody bieżące w tym:  5 000,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  5 000,00 

754   

 

Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 6 935 000,00 

 75411  Komendy powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej 6 935 000,00 

   
Dochody bieżące w tym:  6 935 000,00 

  2110 
Dotacje celowe otrzymane z  6 935 000,00 
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budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

755   

 

Wymiar sprawiedliwości 313 020,00 

 75515  
Nieodpłatna pomoc prawna 313 020,00 

   
Dochody bieżące w tym:  313 020,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  313 020,00 

756   

 

Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej 26 387 054,00 

 75618  Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw 940 000,00 

   
Dochody bieżące w tym:  940 000,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat – 

opłaty za zajęcie pasa 

drogowego  940 000,00 

 75622  

 

Udziały powiatów w podatkach 

stanowiących dochód budżetu 

państwa 25 447 054,00 

   
Dochody bieżące w tym:  25 447 054,00 

  0010 Podatek dochodowy od osób 

fizycznych  24 497 054,00 

  0020 Podatek dochodowy od osób 

prawnych  950 000,00 

758   
 Różne rozliczenia 50 332 970,00 

 75801  

 

Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu 

terytorialnego 41 538 005,00 

   
Dochody bieżące w tym:  41 538 005,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 

państwa  41 538 005,00 

 75803  

 
Część wyrównawcza subwencji 

ogólnej dla powiatów 8 321 889,00 

   
Dochody bieżące w tym:  8 321 889,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 

państwa  8 321 889,00 

 75814  
 Różne rozliczenia finansowe 110 000,00 

   
Dochody bieżące w tym:  110 000,00 

  0920 Pozostałe odsetki 
 110 000,00 

 75832  

 
Część równoważąca subwencji 

ogólnej dla powiatów 363 076,00 

   
Dochody bieżące w tym:  363 076,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 

państwa  363 076,00 

801   
 Oświata i wychowanie 1 785 625,39 
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 80115  
Technika 150 749,00 

   
Dochody bieżące w tym:  150 749,00 

  0610 Wpływy z opłat 

egzaminacyjnych oraz opłat za 

wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, 

certyfikatów i ich duplikatów  2 132,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat- z 

tytułu opłat za wydawanie kopii 

legitymacji szkolnych  991,00 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych, 

Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym 

charakterze  56 907,00 

  0830 Wpływy z usług - dochody 

uzyskane z tytułu 

zorganizowania 

i przeprowadzenia egzaminów 

zawodowych przy współpracy 

z Okręgową Komisją 

Egzaminacyjną  11 400,00 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetk 
 350,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów – 

z tytułu refakturowania kosztów 

zakupu energii cieplnej, z tytułu 

terminowych opłat składek ZUS 

i podatku  78 969,00 

 80117  
 Branżowe szkoły I i II stopnia 620,00 

   
Dochody bieżące w tym:  620,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat- z 

tytułu opłat za wydawanie kopii 

legitymacji szkolnych  20,00 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych, 

Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym 

charakterze  480,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów – 

z tytułu refakturowania kosztów 

zakupu energii cieplnej, z tytułu 

terminowych opłat składek ZUS 

i podatku  120,00 

 80120  
 Licea ogólnokształcące 196 090,00 

   
Dochody bieżące w tym:  196 090,00 

  0610 Wpływy z opłat 

egzaminacyjnych oraz opłat za 

wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, 

certyfikatów i ich duplikatów  951,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat- z 

tytułu opłat za wydawanie kopii  1 028,00 
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legitymacji szkolnych 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych, 

Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym 

charakterze  134 961,00 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetk 
 130,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów – 

z tytułu refakturowania kosztów 

zakupu energii cieplnej, z tytułu 

terminowych opłat składek ZUS 

i podatku  59 020,00 

 80130  
 Szkoły zawodowe 87 740,00 

   
Dochody bieżące w tym:  87 740,00 

  0610 Wpływy z opłat 

egzaminacyjnych oraz opłat za 

wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, 

certyfikatów i ich duplikatów  870,00 

  0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów 

sądowych oraz innych opłat 

uiszczanych na rzecz Skarbu 

Państwa z tytułu postępowania 

sądowego i prokuratorskiego  360,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat- z 

tytułu opłat za wydawanie kopii 

legitymacji szkolnych  80,00 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych, 

Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym 

charakterze  1 950,00 

  0830 Wpływy z usług - z tytułu opłat 

za wyżywienie, opłat za 

przewóz młodzieży na praktyki, 

z tytułu realizacji 

przygotowania i 

przeprowadzania egzaminów 

zawodowych  56 700,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów – 

z tytułu sprzedaży produktów 

rolnych, z tytułu terminowych 

opłat składek ZUS i podatku  15 080,00 

  0978 Wpływy z różnych dochodów –

z tytułu wpłaty ARiMR jako 

płatności bezpośredniej do 

gruntów rolnych (obszarowa 

i cukrowa)  12 000,00 

  0979 Wpływy z różnych dochodów – 

z tytułu wpłaty ARiMR jako 

płatności bezpośredniej do 

gruntów rolnych (obszarowa 

i cukrowa)  700,00 
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 80134  
 Szkoły zawodowe specjalne 1 500,00 

   
Dochody bieżące w tym:  1 500,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat- z 

tytułu opłat za wydawanie kopii 

legitymacji szkolnych  500,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów – 

z tytułu terminowych opłat 

składek ZUS i podatku  1 000,00 

 80140  

 

Centra kształcenia ustawicznego 

i praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania zawodowego 156 500,00 

   
Dochody bieżące w tym:  156 500,00 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych, 

Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym 

charakterze  5 000,00 

  0830 Wpływy z usług – z tytułu 

działalności szkoleniowej  150 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów – 

z tytułu terminowych opłat 

składek ZUS i podatku  1 500,00 

 80152  

 

Realizacja zadań wymagajacych 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w gimnazjach, i klasach 

dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w innych typach 

szkół, liceach ogólnokształcących, 

technikach, branżowych szkołach I 

stopnia i klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach 

artystycznych 4 071,00 

   
Dochody bieżące w tym:  4 071,00 

  0610 Wpływy z opłat 

egzaminacyjnych oraz opłat za 

wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, 

certyfikatów i ich duplikatów  31,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat- z 

tytułu opłat za wydawanie kopii 

legitymacji szkolnych  28,00 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych, 

Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym 

charakterze  1 571,00 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetk 
 20,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów – 

z tytułu terminowych opłat 

składek ZUS i podatku  2 421,00 
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 80195  
 Pozostała działalność 1 188 355,39 

   
Dochody bieżące w tym:  1 188 355,39 

  2051 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 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu 

terytorialnego  1 500,00 

  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 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu 

terytorialnego  1 070 101,21 

  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 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu 

terytorialnego  116 754,18 

851   

 

Ochrona zdrowia 3 092 700,00 

 85156  Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nie objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego 3 092 700,00 

   
Dochody bieżące w tym:  3 092 700,00 

  0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z 

lat ubiegłych – nadpłaty z tytułu 

składek zdrowotnych z 

poprzednich lat za bezrobotnych 

bez prawa do zasiłku  60 000,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  3 032 700,00 

852   
 Pomoc społeczna 12 891 577,75 

 85202  
 Domy pomocy społecznej 12 614 784,00 

   
Dochody bieżące w tym:  12 614 784,00 

  0830 Wpływy z usług – z tytułu opłat 

pensjonariuszy  8 945 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów – 

z tytułu terminowych opłat 

składek ZUS i podatku  7 000,00 

  2130 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację  3 662 784,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 13 – Poz. 309



bieżących zadań własnych 

powiatu 

 85205  

 

Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 12 000,00 

   
Dochody bieżące w tym:  12 000,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  12 000,00 

 85220  

 

Jednostki specjalistycznego 

poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej 500,00 

   
Dochody bieżące w tym:  500,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów – 

z tytułu terminowych opłat 

składek ZUS i podatku  500,00 

 85295  
 Pozostała działalność 264 293,75 

   
Dochody bieżące w tym:  264 293,75 

  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 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu 

terytorialnego  238 990,89 

  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 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu 

terytorialnego  25 302,86 

853   

 
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 1 370 865,00 

 85321  

 
Zespoły ds. orzekania 

o niepełnosprawności 362 771,00 

   
Dochody bieżące w tym:  362 771,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  362 771,00 

 85324  

 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 63 984,00 

   
Dochody bieżące w tym:  63 984,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów - 

z tytułu środków z PFRON na 

obsługę realizowanych zadań  63 984,00 
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 85333  
 Powiatowe urzędy pracy 944 110,00 

   
Dochody bieżące w tym:  944 110,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów – 

z tytułu zwrotu wydatków 

z Funduszu Pracy na dodatki do 

wynagrodzeń pracowników 

służb zatrudnienia, z tytułu 

środków Funduszu Pracy na 

pokrycie kosztów wynagrodzeń 

do projektu w ramach PO WER 

pod nazwą "Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez 

pracy w powiecie dębickim" 

oraz z tytułu rozmów 

telefonicznych finansowanych 

z Funduszu Pracy  326 870,00 

  2690 Środki z Funduszu Pracy 

otrzymane przez powiat 

z przeznaczeniem na 

finansowanie kosztów 

wynagrodzenia i składek na 

ubezpieczenia społeczne 

pracowników powiatowego 

urzędu pracy  617 240,00 

854   
 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
270 350,00 

 85406  

 

Poradnie psychologiczno - 

pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 350,00 

   
Dochody bieżące w tym:  350,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów – 

z tytułu terminowych opłat 

składek ZUS i podatku  350,00 

 85410  
 Internaty i bursy szkolne 270 000,00 

   
Dochody bieżące w tym:  270 000,00 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych, 

Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym 

charakterze  170 000,00 

  0830 Wpływy z usług – z tytułu opłat 

za wyżywienie  100 000,00 

855   

 

Rodzina 797 196,00 

 85508  
Rodziny zastępcze 797 196,00 

   
Dochody bieżące w tym:  797 196,00 

  2160 Dotacje celowe otrzymane z 

budzetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone powiatom, 

związane z realizacją dodatku 

wychowawczego oraz dodatku 

do zryczałtowanej kwoty 

stanowiących pomoc państwa 

w wychowaniu dzieci  471 700,00 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z 

powiatu na zadania bieżące  325 496,00 
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realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

900   

 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 180 000,00 

 90019  

 

Wpływy i wydatki związane 

z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska 180 000,00 

   
Dochody bieżące w tym:  180 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów – 

opłaty za korzystanie ze 

środowiska oraz kar za 

wykroczenia przeciw 

środowisku od osób fizycznych 

i prawnych  180 000,00 

    OGÓŁEM DOCHODY: 159 536 819,14 

    w tym:  

    - dochody bieżące w tym: 112 961 430,14 

    

ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej i 

budżetu państwa na programy 1 452 649,14 

    - dochody majątkowe w tym: 46 575 389,00 

    

ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej na 

programy i budżetu państwa na 

programy 39 262 215,00 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.276.2017 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r.  

   Tabela nr 2 

 

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO NA 2018 ROK 

    

Dział Rozdział Nazwa 
Plan wydatków 

na 2018 r. 

1 2 3 4 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 301 774,00 

 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 238 774,00 

  a) wydatki bieżące 600,00 

  b) wydatki majątkowe 238 174,00 

 01018 Rolnictwo ekologiczne 6 000,00 

  a) wydatki bieżące 6 000,00 

 01095 Pozostała działalność 57 000,00 

  a) wydatki bieżące 57 000,00 

020  LEŚNICTWO 364 900,00 

 02001 Gospodarka leśna 110 000,00 

  a) wydatki bieżące 110 000,00 

 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 224 500,00 

  a) wydatki bieżące 224 500,00 

 02095 Pozostała działalność 30 400,00 

  a) wydatki bieżące 30 400,00 

600  TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 52 376 059,00 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 52 296 059,00 

  a) wydatki bieżące 6 080 000,00 

  b) wydatki majątkowe 46 216 059,00 

 60095 Pozostała działalność 80 000,00 

  a) wydatki bieżące 80 000,00 

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 416 163,00 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 416 163,00 

  a) wydatki bieżące 416 163,00 

710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 369 022,00 

 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 864 322,00 

  a) wydatki bieżące 2 864 322,00 
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 71015 Nadzór budowlany 433 000,00 

  a) wydatki bieżące 433 000,00 

 71095 Pozostała działalność 71 700,00 

  a) wydatki bieżące 71 700,00 

720  INFORMATYKA 4 245 309,00 

 72095 Pozostała działalność 4 245 309,00 

  b) wydatki majątkowe 4 245 309,00 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 329 296,00 

 75011 Urzędy wojewódzkie 254 500,00 

  a) wydatki bieżące 254 500,00 

 75019 Rady powiatów 610 000,00 

  a) wydatki bieżące 610 000,00 

 75020 Starostwa powiatowe 9 148 796,00 

  a) wydatki bieżące 9 132 696,00 

  b) wydatki majątkowe 16 100,00 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 51 000,00 

  a) wydatki bieżące 51 000,00 

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 265 000,00 

  a) wydatki bieżące 265 000,00 

752  OBRONA NARODOWA 5 000,00 

 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 

  a) wydatki bieżące 5 000,00 

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7 000 000,00 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 935 000,00 

  a) wydatki bieżące 6 935 000,00 

 75414 Obrona cywilna 10 000,00 

  a) wydatki bieżące 10 000,00 

 75495 Pozostała działalność 55 000,00 

  a) wydatki bieżące 55 000,00 

755  WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 313 020,00 

 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 313 020,00 

  a) wydatki bieżące 313 020,00 

757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 60 000,00 

 
75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 60 000,00 

  a) wydatki bieżące 60 000,00 
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758  RÓŻNE ROZLICZENIA 987 690,00 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 987 690,00 

  Rezerwa ogólna 265 000,00 

  Rezerwy celowe na: 722 690,00 

  - nagrody Starosty Powiatu Dębickiego dla nauczycieli, 107 700,00 

  
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym na organizację systemu 

doradztwa metodycznego 268 490,00 

  
- na zadania określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w tym: 96 500,00 

  zadania z zakresu polityki społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, 15 000,00 

  

zadania związane z ochroną i promocją zdrowia w zakresie profilaktyki chorób 

i propagowania sposobów ich wczesnego wykrywania oraz organizacji imprez 

promujących zdrowy styl życia, 8 000,00 

  
zadaniazwiązane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem w zakresie organizacji 

wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji konkursów i konferencji, 9 000,00 

  

zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w tym organizacji 

festiwali o zasięgu ogólnopolskim, warszatów dla młodzieży, imprez kulturalnych 

i festynów o charakterze masowym dla mieszkańców powiatu dębickiego, 25 000,00 

  

zadaniazwiązane z kulturą fizyczną i sportem w tym w zakresie organizacji imprez 

sportowych dla szkół powiatu dębickiego, imprez sportowych o zasiegu lokalnym, zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży, wspieranie rozwoju turystyki oraz wypoczynku 

dzieci i młodzieży, 20 000,00 

  zadaniazwiązane z promocją i organizacją wolontariatu, 8 500,00 

  
zadania związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji 

zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 9 000,00 

  zadania związane z działaniem na rzecz lokalnej przeciębiorczości 2 000,00 

  - zadania własne powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000,00 

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 47 420 638,39 

 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 531 790,00 

  a) wydatki bieżące 1 531 790,00 

 80111 Gimnazja specjalne 599 070,00 

  a) wydatki bieżące 599 070,00 

 80115 Technika 18 976 289,00 

  a) wydatki bieżące 18 976 289,00 

 80116 Szkoły policealne 940 000,00 

  a) wydatki bieżące 940 000,00 

 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 364 390,00 

  a) wydatki bieżące 1 364 390,00 

 80120 Licea ogólnokształcące 12 349 840,00 

  a) wydatki bieżące 12 349 840,00 

 80130 Szkoły zawodowe 2 942 030,00 

  a) wydatki bieżące 2 942 030,00 
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 80134 Szkoły zawodowe specjalne 3 477 300,00 

  a) wydatki bieżące 1 477 300,00 

  b) wydatki majątkowe 2 000 000,00 

 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 1 227 520,00 

  a) wydatki bieżące 1 227 520,00 

 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 260 000,00 

  a) wydatki bieżące 260 000,00 

 

80152 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, 

branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 

artystycznych 1 454 881,00 

  a) wydatki bieżące 1 454 881,00 

 80195 Pozostała działalność 2 297 528,39 

  a) wydatki bieżące 2 297 528,39 

851  OCHRONA ZDROWIA 4 592 700,00 

 85111 Szpitale ogólne 1 500 000,00 

  b) wydatki majątkowe 1 500 000,00 

 
85156 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 092 700,00 

  a) wydatki bieżące 3 092 700,00 

852  POMOC SPOŁECZNA 14 157 577,75 

 85202 Domy pomocy społecznej 12 614 784,00 

  a) wydatki bieżące 12 614 784,00 

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 000,00 

  a) wydatki bieżące 14 000,00 

 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 919 000,00 

  a) wydatki bieżące 919 000,00 

 
85220 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej 335 500,00 

  a) wydatki bieżące 335 500,00 

 85295 Pozostała działalność 274 293,75 

  a) wydatki bieżące 274 293,75 

853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 926 591,00 

 85311 Rehabilitacje zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 373 820,00 

  a) wydatki bieżące 373 820,00 

 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 412 771,00 

  a) wydatki bieżące 412 771,00 
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 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 140 000,00 

  a) wydatki bieżące 4 140 000,00 

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 316 390,00 

 85401 Świetlice szkolne 233 490,00 

  a) wydatki bieżące 233 490,00 

 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 156 630,00 

  a) wydatki bieżące 156 630,00 

 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1 398 100,00 

  a) wydatki bieżące 1 398 100,00 

 85410 Internaty i bursy szkolne 518 290,00 

  a) wydatki bieżące 518 290,00 

 85495 Pozostała działalność 9 880,00 

  a) wydatki bieżące 9 880,00 

855  RODZINA 5 677 276,00 

 85504 Wspieranie rodziny 680 000,00 

  a) wydatki bieżące 680 000,00 

 85508 Rodziny zastępcze 3 279 776,00 

  a) wydatki bieżące 3 279 776,00 

 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 1 712 000,00 

  a) wydatki bieżące 1 712 000,00 

 85595 Pozostała działalność 5 500,00 

  a) wydatki bieżące 5 500,00 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 174 000,00 

 90002 Gospodarka odpadami 4 500,00 

  a) wydatki bieżące 4 500,00 

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 32 700,00 

  a) wydatki bieżące 32 700,00 

 90095 Pozostała działalność 136 800,00 

  a) wydatki bieżące 132 800,00 

  b) wydatki majątkowe 4 000,00 

921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 198 000,00 

 92116 Biblioteki 48 000,00 

  a) wydatki bieżące 48 000,00 

 92195 Pozostała działalność 150 000,00 

  a) wydatki bieżące 150 000,00 

926  KULTURA FIZYCZNA 66 000,00 
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 92695 Pozostała działalność 66 000,00 

  a) wydatki bieżące 66 000,00 

  OGÓŁEM WYDATKI: 
159 297 406,14 

  w tym:  

  - wydatki bieżące 105 077 764,14 

  z czego rezerwy budżetu 987 690,00 

  wydatki majątkowe 54 219 642,00 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.276.2017 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

    Tabela nr2.1 

 

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO NA 2018 ROK 

     

Dział Rozdział Nazwa 
Plan wydatków 

na 2018 r. 

1 2 3 4 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 63 600,00 

 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 600,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 600,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 600,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 

 01018 Rolnictwo ekologiczne 6 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 6 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 6 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 000,00 

 01095 Pozostała działalność 57 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 57 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 57 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 000,00 

020  LEŚNICTWO 364 900,00 

 02001 Gospodarka leśna 110 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 110 000,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 000,00 

 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 224 500,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 224 500,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 224 500,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 224 500,00 

 02095 Pozostała działalność 30 400,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 30 400,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 30 400,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 400,00 

600  TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 6 160 000,00 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 080 000,00 
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  a) wydatki bieżące w tym: 6 080 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 6 015 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 750 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 265 000,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 50 000,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 

 60095 Pozostała działalność 80 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 80 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 80 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 000,00 

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 416 163,00 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 416 163,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 416 163,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 416 163,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 363 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 53 163,00 

710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 369 022,00 

 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 864 322,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 2 864 322,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 864 322,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 612 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 252 322,00 

 71015 Nadzór budowlany 433 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 433 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 432 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 393 091,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 38 909,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 

 71095 Pozostała działalność 71 700,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 71 700,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 71 700,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 700,00 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 313 196,00 

 75011 Urzędy wojewódzkie 254 500,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 254 500,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 254 500,00 
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  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254 500,00 

 75019 Rady powiatów 610 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 610 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 000,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 606 000,00 

 75020 Starostwa powiatowe 9 132 696,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 9 132 696,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 9 123 696,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 859 996,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 263 700,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 51 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 51 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 51 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 700,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18 300,00 

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 265 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 265 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 261 500,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 256 000,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 

752  OBRONA NARODOWA 5 000,00 

 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 5 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000,00 

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7 000 000,00 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 935 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 6 935 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 6 593 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 148 169,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 444 831,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 342 000,00 

 75414 Obrona cywilna 10 000,00 
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  a) wydatki bieżące w tym: 10 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 10 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 000,00 

 75495 Pozostała działalność 55 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 55 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 55 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54 400,00 

755  WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 313 020,00 

 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 313 020,00 

  a) wydatki bieżące 313 020,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 130 842,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 130 842,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 182 178,00 

757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 60 000,00 

 
75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 60 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 60 000,00 

  6.wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 60 000,00 

758  RÓŻNE ROZLICZENIA 987 690,00 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 987 690,00 

  Rezerwa ogólna 265 000,00 

  Rezerwy celowe na: 722 690,00 

  - nagrody Starosty Powiatu Dębickiego dla nauczycieli, 107 700,00 

  
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym na organizację systemu 

doradztwa metodycznego 268 490,00 

  
- na zadania określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w tym: 96 500,00 

  zadania z zakresu polityki społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, 15 000,00 

  

zadania związane z ochroną i promocją zdrowia w zakresie profilaktyki chorób 

i propagowania sposobów ich wczesnego wykrywania oraz organizacji imprez 

promujących zdrowy styl życia, 8 000,00 

  
zadaniazwiązane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem w zakresie organizacji 

wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji konkursów i konferencji, 9 000,00 

  

zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w tym organizacji 

festiwali o zasięgu ogólnopolskim, warszatów dla młodzieży, imprez kulturalnych 

i festynów o charakterze masowym dla mieszkańców powiatu dębickiego, 25 000,00 

  

zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w tym w zakresie organizacji imprez 

sportowych dla szkół powiatu dębickiego, imprez sportowych o zasiegu lokalnym, 

zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, wspieranie rozwoju turystyki oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży, 20 000,00 

  zadaniazwiązane z promocją i organizacją wolontariatu, 8 500,00 
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zadania związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji 

zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 9 000,00 

  zadania związane z działaniem na rzecz lokalnej przeciębiorczości 2 000,00 

  - zadania własne powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000,00 

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 45 420 638,39 

 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 531 790,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 1 531 790,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 528 100,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 444 610,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 83 490,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 690,00 

 80111 Gimnazja specjalne 599 070,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 599 070,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 597 740,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 558 430,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 39 310,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 330,00 

 80115 Technika 18 976 289,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 18 976 289,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 18 775 639,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 723 390,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 052 249,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 650,00 

 80116 Szkoły policealne 940 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 940 000,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 940 000,00 

 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 364 390,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 1 364 390,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 561 270,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 482 090,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 79 180,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 801 000,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 120,00 

 80120 Licea ogólnokształcące 12 349 840,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 12 349 840,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 10 887 710,00 
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  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 374 595,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 513 115,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 1 370 000,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 130,00 

 80130 Szkoły zawodowe 2 942 030,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 2 942 030,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 896 670,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 633 310,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 263 360,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 957 000,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 360,00 

 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 477 300,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 1 477 300,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 204 630,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 118 170,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 86 460,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 270 000,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 670,00 

 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 1 227 520,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 1 227 520,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 225 180,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 027 260,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 197 920,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 340,00 

 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 260 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 260 000,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 260 000,00 

 

80152 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, 

branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 

artystycznych 1 454 881,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 1 454 881,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 834 501,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 775 010,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 59 491,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 605 000,00 
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  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 380,00 

 80195 Pozostała działalność 2 297 528,39 

  a) wydatki bieżące w tym: 2 297 528,39 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 957 516,01 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 165,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 952 351,01 

  2.dotacje na zadania bieżące 80 000,00 

  
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 

1 pkt 2 i 3 w tym: 1 260 012,38 

  na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 035,00 

  na dotacje na zadania bieżące 348 895,20 

  na świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 891,00 

851  OCHRONA ZDROWIA 3 092 700,00 

 
85156 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 092 700,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 3 092 700,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 3 092 700,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 092 700,00 

852  POMOC SPOŁECZNA 14 157 577,75 

 85202 Domy pomocy społecznej 12 614 784,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 12 614 784,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 12 559 284,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 957 400,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 601 884,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 500,00 

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 14 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 14 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 569,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 431,00 

 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 919 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 919 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 918 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 839 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 79 000,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 

 
85220 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej 335 500,00 
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  a) wydatki bieżące w tym: 335 500,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 335 400,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 55 400,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 

 85295 Pozostała działalność 274 293,75 

  a) wydatki bieżące w tym: 274 293,75 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 10 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 476,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 524,00 

  
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 

1 pkt 2 i 3 w tym: 264 293,75 

  na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 642,51 

853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 926 591,00 

 85311 Rehabilitacje zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 373 820,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 373 820,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 373 820,00 

 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 412 771,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 412 771,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 411 871,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350 157,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 61 714,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 

 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 140 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 4 140 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 134 900,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 750 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 384 900,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 100,00 

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 316 390,00 

 85401 Świetlice szkolne 233 490,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 233 490,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 232 830,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 222 360,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 470,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 660,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 30 – Poz. 309



 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 156 630,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 156 630,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 156 400,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 880,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15 520,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 230,00 

 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1 398 100,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 1 398 100,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 394 980,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 284 470,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 110 510,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 120,00 

 85410 Internaty i bursy szkolne 518 290,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 518 290,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 516 570,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227 400,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 289 170,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 720,00 

 85495 Pozostała działalność 9 880,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 9 880,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 9 880,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 880,00 

855  RODZINA 5 677 276,00 

 85504 Wspieranie rodziny 680 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 680 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 679 400,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 620 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 59 400,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 

 85508 Rodziny zastępcze 3 279 776,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 3 279 776,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 520 718,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 484 309,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 36 409,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 454 828,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 289 442,50 
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4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 

1 pkt 2 i 3 w tym: 14 787,50 

  na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 787,50 

 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 1 712 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 1 712 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 250 031,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 290 031,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 329 469,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 500,00 

 85595 Pozostała działalność 5 500,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 5 500,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 500,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 500,00 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 170 000,00 

 90002 Gospodarka odpadami 4 500,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 4 500,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 500,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 500,00 

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 32 700,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 32 700,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 32 700,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 32 700,00 

 90095 Pozostała działalność 132 800,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 132 800,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 122 800,00 

  -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 72 800,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 

921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 198 000,00 

 92116 Biblioteki 48 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 48 000,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 48 000,00 

 92195 Pozostała działalność 150 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 150 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 149 900,00 
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  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 250,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 126 650,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 

926  KULTURA FIZYCZNA 66 000,00 

 92695 Pozostała działalność 66 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 66 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 47 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 44 500,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 19 000,00 

  OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE: 105 077 764,14 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII.276.2017 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

Tabela nr 2.2  

 WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU  

 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa inwestycji 
Zakres robót w 

2018 r. 

Wartość 

kosztorysowa 

Plan 

wydatków 

majątkowych 

na 2018 rok  

Źródło 

finansowania 

Rozpocz/ 

Zakończ 

1 010-Rolnictwo 

i łowiectwo 

01005-Prace 

geodezyjno – 

urządzeniowe 

na potrzeby 

rolnictwa  

6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

Realizacja prac dotyczących 

zagospodarowania 

poscaleniowego na obszarze 

poddanym pracom 

scaleniowym wsi Paszczyna w 

związku z budową odcinka 

autostrady A4 na terenie 

Powiatu Dębickiego 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowo - 

kosztorysowej, 

nadzór inwestorski, 

wykonanie robót 

budowlanych 

urządzenia 

dojazdów do 

gruntów rolnych 

oraz zabudowań 

poszczególnych 

uczestników 

scalenia 

249 163,00 238 174,00 

Środki z 

Generalnej 

Dyrekcji Dróg 

Krajowych i 

Autostrad w 

Warszawie w 

wys. 238 

174,00 zł 

2017/ 

2018 

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - 

urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Razem: 
  249 163,00 238 174,00   

Razen dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   249 163,00 238 174,00   

2 600-

Transport i 

łączność 

60014 - Drogi 

publiczne 

powiatowe 

 Łącznik Węzeł Zachodni A-4 

- Straszęcin - Dębica 

Wykupy gruntów, 

budowa nowego 

odcinka drogi 

ok.1,89 km o 

parametrach 

technicznych jak dla 

17 899 059,00 17 421 059,00 Środki własne 

budżetu 

powiatu w wys. 

2 630 159,00 zł, 

środki z EFRR 

w wys. 14 790 

2015/ 

2018 
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drogi klasy G i 

konstrukcji 

nawierzchni 

dostosowanej do 

kategorii ruchu 

KR4, wraz 

z budową 

chodników i ścieżki 

rowerowej, 

oświetlenia 

ulicznego oraz 

systemu 

odwodnienia, 

rozbudowa 

istniejących dróg 

powiatowych 

nr 1290R i 1180R o 

dł. łącznie ok.1,90 

km polegających na 

poszerzeniu 

istniejącej jezdni, 

wzmocnieniu 

konstrukcji 

nawierzchni, 

budowie chodników 

i ścieżki rowerowej, 

budowa oświetlenia 

ulicznego i 

przebudowa 

odwodnienia, 

budowa skrzyżowań 

typu rondo w 

miejscach włączenia 

projektowanego 

łącznika do drogi 

powiatowej nr 

1180R i węzła A4 

900,00 zł 
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Dębica-Zachód oraz 

drogi powiatowej nr 

1290 R, 

przebudowa mostu 

na rzece 

Grabinianka oraz 

budowa kładki 

pieszo-rowerowej. 

   6057 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych (środki 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego)  

  14 790 900,00   

   6059 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych (wkład 

własny do projektu) 

  2 402 159,00   

   6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych  

  228 000,00   

3 600-

Transport i 

łączność 

60014 - Drogi 

publiczne 

powiatowe 

 Budowa łącznika od węzła 

autostrady A4 Dębica - 

Wschód do DK 4 i DW 985 

(Zawada - Pustynia) 

Przebudowa 

odcinka drogi 

powiatowej Nr 

1288R Pustynia - 

Zawada o dł.2,2 km, 

poszerzenie jezdni, 

wzmocnienie 

konstrukcji jezdni, 

wykonanie nowej 

szorstkiej 

nawierzchni, 

wykonanie nowych 

chodników, 

renowacja 

odwodnienia drogi, 

budowa ronda 

11 104 800,00 11 000 000,00 Środki własne 

budżetu 

powiatu w wys. 

150 000,00 zł, 

środki z EFRR 

w wys.9 350 

000,00 zł, 

środki 

z Województwa 

Podkarpackiego 

w wys. 

1 500 000,00 zł 

2016/ 

2018 

   6057 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych (środki 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego)  

  9 350 000,00   
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   6059 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych (wkład 

własny do projektu) 

  1 650 000,00   

4 600-

Transport i 

łączność 

60014 - Drogi 

publiczne 

powiatowe 

  Budowa mostu JNI01024793 

przez rzekę Wisłokę w c.d.p. 

nr 1290R Dębica-Straszęcin-

Grabiny wraz z dojazdami 

Rozbiórka 

istniejącego i 

budowa nowego 

mostu przez rzekę 

Wisłokę wraz z 

dojazdami, budowa 

chodnika i ścieżki 

rowerowej, 

przebudowa 

skrzyżowania typu 

rondo na terenie 

miasta Dębica, 

przebudowa 

skrzyżowania w m. 

Straszęcin. 

18 107 000,00 13 000 000,00 Środki własne 

budżetu 

powiatu w wys. 

1 950 000,00 zł, 

środki z EFRR 

w wys.11 050 

000,00 zł 

2017/ 

2019 

   6057 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych (środki 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego)  

  11 050 000,00   

   6059 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych (wkład 

własny do projektu) 

  1 950 000,00   

5 600-

Transport i 

łączność 

60014 -Drogi 

publiczne 

powiatowe 

6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1182R 

Brzeźnica granica powiatu - 

Radomyśl Wielki w 

miejscowości Nagoszyn km 6 

+ 380 - 11 + 945 

Przebudowa drogi 

na odc. dł.5,6 km, 

budowa chodników 

4 500 000,00 4 500 000,00 Środki własne 

budżetu 

powiatu w wys. 

3 375 000,00 zł. 

środki z Gminy 

Żyraków w 

wys. 

1 125 000,00 zł  

2018/ 

2018 

6 600-

Transport i 

łączność 

60014 -Drogi 

publiczne 

powiatowe 

6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr1180R Dębica-

Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej,wykupy 

gruntów 

460 000,00 280 000,00 Środki własne 

budżetu 

powiatu w wys. 

280 000,00 zł  

2015/ 

2018 
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gr.powiatu-Zdziarzec wraz z 

budową mostu przez rz. 

Wisłokę w m.Dębica 

7 600-

Transport i 

łączność 

60014 -Drogi 

publiczne 

powiatowe 

6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 1313R Jasło – 

Jodłowa – Ryglice wraz z 

budową mostu (JNI 

01000341) przez rz. Jodłówka 

w m. Jodłowa 

Wykup gruntów 

zajętych pod 

budowę mostu 

50 000,00 15 000,00 Środki własne 

budżetu 

powiatu w wys. 

15 000,00 zł  

2017/ 

2018 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

Razem: 

  52 120 859,00 46 216 059,00   

Razem Dz.600 Transport i łączność   52 120 859,00 46 216 059,00   

8 720 - 

Informatyka 

72095 - 

Pozostała 

działalność 

 PSIP – Podkarpacki System 

Informacji Przestrzennej  

Budowa portalu, 

zakup sprzętu, 

wykonanie prac 

geodezyjnych, 

pokrycie kosztów 

instruktażu 

stanowiskowego, 

kosztów promocji 

oraz kosztów 

zarządzania 

w ramach realizacji 

PSIP 

10 443 910,00 4 245 309,00 Środki z EFRR 

w wys. 

3 753 367,00 zł, 

środki własne 

powiatu w wys. 

173 994,00 zł, 

środki z 

budżetu 

Państwa w wys. 

317 948,00 zł 

2016/ 

2019 

   6057 wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych (środki 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego)  

  3 753 367,00   

   6059 wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych (wkład 

własny do projektu) 

  491 942,00   

Rozdział 72095 Pozostała działalność 

Razem: 

  10 443 910,00 4 245 309,00   

Razen dział 720 Informatyka   10 443 910,00 4 245 309,00   
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9 750 - 

Administracja 

publiczna 

75020 - 

Starostwa 

powiatowe 

6050 wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych Zakup 

Licencji " Gospodarka 

majątkiem Powiatu"  

Zakup 

oprogramowania, 

usługi 

wdrożeniowe, 

zakup sprzętu 

między innymi 

kolektor danych, 

drukarka, zestaw 

komputerowy, 

zakup materiałów 

eksplatacyjnych  

16 100,00 16 100,00 Środki własne 

budżetu 

powiatu w wys. 

16 100,00 zł 

2018/ 

2018 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

Razem: 

  16 100,00 16 100,00   

Razen dział 750 Administracja publiczna   16 100,00 16 100,00   

10 801- Oświata i 

wychowanie 

80134 - 

Szkoły 

zawodowe 

specjalne 

6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek 

budżetowychBudowa Zespołu 

Szkół Specjalnych przy ul. 

Parkowej w Dębicy 

Przygotowanie 

terenu pod budowę, 

wytyczenie, 

wycięcie drzew, 

budowa 

fundamentów  

20 150 000,00 2 000 000,00 Środki własne 

budżetu 

powiatu w wys. 

2 000 000,00 zł 

2017/ 

2027 

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 

Razem: 

  20 150 000,00 2 000 000,00   

Razem: Dz.801 Oświata i wychowanie    20 150 000,00 2 000 000,00   

11 851- Ochrona 

zdrowia 

85111 - 

Szpitale 

ogólne 

6220 dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych 

jednostek sektora finansów 

publicznych z przeznaczeniem 

na zadanie inwestycyjne pod 

nazwą " Budowa i 

przebudowa istniejącego 

budynku szpitala wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania 

pomieszczeń dla potrzeb 

Dotacja dla Zespołu 

Opieki Zdrowotnej 

w Dębicy na 

dofinansowanie 

zadania pod nazwą 

" Budowa i 

przebudowa 

istniejącego 

budynku szpitala 

wraz ze zmianą 

sposobu 

użytkowania 

pomieszczeń dla 

1 500 000,00 1 500 000,00 Środki własne 

budżetu 

powiatu w wys. 

1 500 000,00 zł  

2018/ 

2018 
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centralnej sterylizacji, stacji 

dezynfekcji łózek, bloku 

operacyjnego i wyniesionego 

lądowiska dla helikopterów" 

potrzeb centralnej 

sterylizacji, stacji 

dezynfekcji łózek, 

bloku operacyjnego 

i wyniesionego 

lądowiska dla 

helikopterów" 

Rozdział 85111 Szpitale ogólne Razem:  1 500 000,00 1 500 000,00   

Razem: Dz.851 Ochrona zdrowia   1 500 000,00 1 500 000,00   

12 900-

Gospodarka 

komunalna i 

ochrona 

środowiska  

90095 - 

Pozostała 

działalność  

6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych Zakup aparatu 

cyfrowego dla Wydziału 

Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej, 

Rolnictwa i Leśnictwa 

Zakup aparatu 

cyfrowego w 

związku z realizacją 

zadań związanych z 

edukacja 

ekologiczną, 

wspomaganiem 

systemów 

gromadzenia i 

przetwarzania 

danych związanych 

z dostępem do 

informacji o 

środowisku 

4 000,00 4 000,00 Środki własne 

budżetu 

powiatu w wys. 

4 000,00 zł  

2018/ 

2018 

Rozdział 90095 Pozostała działalność Razem:  4 000,00 4 000,00   

Razem: Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   4 000,00 4 000,00   

Wydatki majątkowe na 2018 rok w tym: 84 484 032,00 54 219 642,00   

Inwestycje w tym:  54 215 642,00   

     

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  45 438 368,00   

dotacje celowe  1 500 000,00    

Zakupy inwestycyjne   4 000,00    
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII.276.2017 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

      Tabela nr 3 

 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO PRZEZNACZONYCH  

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK. 

       

Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Wyszczególnienie 

Plan 

dochodów 

na 2018 r. 

1 2 3 4 5 6 

010   

 

Rolnictwo i łowiectwo 37 800,00 

 01005  

Prace geodezyjno-

urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa 600,00 

   Dochody bieżące w tym:  600,00 

  

2110 Dotacje celowe otrzymywane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  600,00 

 01095   Pozostała działalność 37 200,00 

   Dochody bieżące w tym:  37 200,00 

  

2110 Dotacje celowe otrzymywane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  37 200,00 

020    Leśnictwo 2 400,00 

 02095   Pozostała działalność 2 400,00 

   Dochody bieżące w tym:  2 400,00 

  

2110 Dotacje celowe otrzymywane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  2 400,00 

600    Transport i łączność 21 518,00 

 60095   Pozostała działalność 21 518,00 

   Dochody bieżące w tym:  21 518,00 

  

2110 Dotacje celowe otrzymywane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  21 518,00 
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700   

 

Gospodarka 

mieszkaniowa 57 626,00 

 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 57 626,00 

   Dochody bieżące w tym:  57 626,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  57 626,00 

710   

 

Działalność usługowa 731 360,00 

 71012  Zadania z zakresu 

geodezji i kartografii 256 460,00 

   Dochody bieżące w tym:  256 460,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  256 460,00 

 71015   Nadzór budowlany 433 000,00 

   Dochody bieżące w tym:  433 000,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  433 000,00 

 71095   Pozostała działalność 41 900,00 

   Dochody bieżące w tym:  41 900,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  41 900,00 

750   

 

Administracja publiczna 55 587,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 10 587,00 

   Dochody bieżące w tym:  10 587,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  10 587,00 

 75045   Kwalifikacja wojskowa 45 000,00 

   Dochody bieżące w tym:  45 000,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania  45 000,00 
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zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

752   

 

Obrona narodowa 5 000,00 

 75212  Pozostałe wydatki 

obronne 5 000,00 

   Dochody bieżące w tym:  5 000,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  5 000,00 

754   

 

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 6 935 000,00 

 75411  Komendy powiatowe 

Państwowej Straży 

Pożarnej 6 935 000,00 

   Dochody bieżące w tym:  6 935 000,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  6 935 000,00 

755   

 

Wymiar sprawiedliwości 313 020,00 

 75515  Nieodpłatna pomoc 

prawna 313 020,00 

   Dochody bieżące w tym:  313 020,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  313 020,00 

851   

 

Ochrona zdrowia 3 032 700,00 

 85156  Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nie 

objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia 

zdrowotnego 3 032 700,00 

   Dochody bieżące w tym:  3 032 700,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  3 032 700,00 

852    Pomoc społeczna 12 000,00 

 85205  

 

Zadania w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 12 000,00 
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   Dochody bieżące w tym:  12 000,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  12 000,00 

853   

 

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej 362 771,00 

 85321  

 
Zespoły ds. orzekania o 

niepełnosprawności 362 771,00 

   Dochody bieżące w tym:  362 771,00 

  2110 Dotacje celowe otrzymywane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat  362 771,00 

855    Rodzina 471 700,00 

 85508   Rodziny zastępcze 471 700,00 

   Dochody bieżące w tym:  471 700,00 

  2160 Dotacje celowe otrzymane z 

budzetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone powiatom, 

związane z realizacją dodatku 

wychowawczego oraz dodatku 

do zryczałtowanej kwoty 

stanowiących pomoc państwa w 

wychowaniu dzieci  471 700,00 

    OGÓŁEM DOCHODY: 12 038 482,00 

    w tym:  

    - dochody bieżące: 12 038 482,00 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII.276.2017 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r.  

    Tabela nr 3 

 

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO PRZEZNACZONYCH  

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK. 

     

Dział Rozdział Nazwa 
Plan wydatków 

na 2018 r. 

1 2 3 4 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 37 800,00 

 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 600,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 600,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 600,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 

 01095 Pozostała działalność 37 200,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 37 200,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 37 200,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 200,00 

020  LEŚNICTWO 2 400,00 

 02095 Pozostała działalność 2 400,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 2 400,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 400,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00 

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21 518,00 

 60095 Pozostała działalność 21 518,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 21 518,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 21 518,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 518,00 

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 57 626,00 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 57 626,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 57 626,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 57 626,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 963,00 

  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 9 663,00 
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710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 731 360,00 

 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 256 460,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 256 460,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 256 460,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 144,00 

  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 226 316,00 

 71015 Nadzór budowlany 433 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 433 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 432 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 393 091,00 

  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 38 909,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 

 71095 Pozostała działalność 41 900,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 41 900,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 41 900,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 900,00 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 55 587,00 

 75011 Urzędy wojewódzkie 10 587,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 10 587,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 10 587,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 587,00 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 45 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 45 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 700,00 

  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 12 300,00 

752  OBRONA NARODOWA 5 000,00 

 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 5 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00 

  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 5 000,00 

754 
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 6 935 000,00 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 935 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 6 935 000,00 
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  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 6 593 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 148 169,00 

  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 444 831,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 342 000,00 

755  WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 313 020,00 

 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 313 020,00 

  a) wydatki bieżące 313 020,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 130 842,00 

  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 130 842,00 

  2.dotacje na zadania bieżące 182 178,00 

851  OCHRONA ZDROWIA 3 032 700,00 

 
85156 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 032 700,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 3 032 700,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 3 032 700,00 

  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 3 032 700,00 

852  POMOC SPOŁECZNA 12 000,00 

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 12 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 12 000,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 569,00 

  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 431,00 

853 
 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 362 771,00 

 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 362 771,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 362 771,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 361 871,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 325 157,00 

  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 36 714,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 

855  RODZINA 471 700,00 

 85508 Rodziny zastępcze 471 700,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 471 700,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 670,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 309,00 
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- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 361,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 467 030,00 

  OGÓŁEM WYDATKI: 12 038 482,00 

  w tym:  

  - wydatki bieżące 12 038 482,00 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII.276.2017 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

      Tabela nr 4 

 

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  

NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK. 

       

Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Wyszczególnienie 

Plan 

dochodów 

na 2018 r 

1 2 3 4 5 6 

750   

 
Administracja 

publiczna 6 000,00 

 75045  

 
Kwalifikacja 

wojskowa 6 000,00 

   Dochody bieżące w tym:  6 000,00 

  2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące realizowane 

przez powiat na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej  6 000,00 

    
OGÓŁEM 

DOCHODY: 6 000,00 
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII.276.2017 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

    Tabela nr 4 

 

 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  

NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK. 

     

Dział Rozdział Nazwa 
Plan wydatków 

na 2018 r. 

1 2 3 4 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 000,00 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 6 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 6 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 6 000,00 

  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 6 000,00 

  OGÓŁEM WYDATKI: 6 000,00 
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII.276.2017 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

      Tabela nr 5 

 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO NA ZADANIA REALIZOWANE 

 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK. 

       

Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Wyszczególnienie 

Plan 

dochodów 

na 2018 r. 

1 2 3 4 5 6 

600    
Transport i 

łączność 2 625 000,00 

 60014   
Drogi publiczne 

powiatowe 2 625 000,00 

   Dochody majątkowe w tym:  2 625 000,00 

  

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych  2 625 000,00 

855   

 

Rodzina 325 496,00 

 85508  Rodziny zastępcze 325 496,00 

   Dochody bieżące w tym:  325 496,00 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu 

na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego  325 496,00 

    
OGÓŁEM 

DOCHODY: 2 950 496,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 51 – Poz. 309



 

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII.276.2017 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r.  

    Tabela nr 5 

 

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO NA ZADANIA  

REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI  

JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK. 

     

 Dział Rozdział Nazwa 
Plan wydatków 

na 2018 r. 

 1 2 3 4 

 600  TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 2 625 000,00 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 2 625 000,00 

   a) wydatki majątkowe w tym: 2 625 000,00 

   
Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica - Wschód do DK 4 i DW 

985 (Zawada - Pustynia) 

1 500 000,00 

   
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182R Brzeźnica granica powiatu - 

Radomyśl Wielki w miejscowości Nagoszyn km 6 + 380 - 11 + 945 

1 125 000,00 

 855  RODZINA 325 496,00 

  85508 Rodziny zastępcze 325 496,00 

   a) wydatki bieżące w tym: 325 496,00 

   1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 52 656,00 

   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 656,00 

   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 272 840,00 

   OGÓŁEM WYDATKI: 2 950 496,00 
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Tabela nr 6 

 

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO NA 2018 ROK.  

 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Klasyfikacja 

§ 
Dochody Wydatki 

1. 

 

2. 

Planowane dochody 

 

Planowane wydatki 

 159 536 819,14  

 

159 297 406,14 

Lp. Wyszczególnienie § Przychody Rozchody 

1. 

 

Spłata otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów 

 

992 

 

- 

 

239 413,00 

 Ogółem  159 536 819,14 159 536 819,14 
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Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLII.276.2017 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

     Tabela nr 7 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO ZWIĄZANYCH  

Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO GEODEZYJNE  

I KARTOGRAFICZNE ORAZ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK. 

      

Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Wyszczególnienie 

Plan 

dochodów 

na 2018 r. 

1 2 3 4 5 6 

710    Działalność usługowa 1 200 000,00 

 71012  

 
Zadania z zakresu 

geodezji i kartografii 1 200 000,00 

   Dochody bieżące w tym:  1 200 000,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat - opłaty 

za wypisy i wyrysy z ewidencji 

gruntów i budynków, wpływy ze 

sprzedaży map, danych 

z ewidencji gruntów i budynków 

oraz innych materiałów 

i informacji z zasobów 

świadczonych przez Ośrodek 

Dokumentacji Geodezji i 

Kartografii  1 200 000,00 

900   

 

Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 180 000,00 

 90019  

 

Wpływy i wydatki 

związane 

z gromadzeniem 

środków z opłat i kar 

za korzystanie ze 

środowiska 180 000,00 

   Dochody bieżące w tym:  180 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów – 

opłaty za korzystanie ze 

środowiska oraz kar za 

wykroczenia przeciw środowisku 

od osób fizycznych i prawnych  180 000,00 

    
OGÓŁEM 

DOCHODY: 1 380 000,00 
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Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLII.276.2017 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

   
Tabela nr 7 

 

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO ZWIĄZANYCH  

Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO GEODEZYJNE  

I KARTOGRAFICZNE ORAZ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK. 

    

Dział Rozdział Nazwa 

Plan 

wydatków 

na 2018 r. 

1 2 3 4 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 000,00 

 01018 Rolnictwo ekologiczne 6 000,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 6 000,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 6 000,00 

  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 6 000,00 

710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 026 006,00 

 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 026 006,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 1 026 006,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 026 006,00 

  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 1 026 006,00 

720  INFORMATYKA 173 994,00 

 72095 Pozostała działalność 173 994,00 

  

b) wydatki majątkowe -PSIP – Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej 173 994,00 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 174 000,00 

 90002 Gospodarka odpadami 4 500,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 4 500,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 500,00 

  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 4 500,00 

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 32 700,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 32 700,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 32 700,00 

  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 32 700,00 

 90095 Pozostała działalność 136 800,00 

  a) wydatki bieżące w tym: 132 800,00 

  1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 122 800,00 

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000,00 
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- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 72 800,00 

  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 

  

wydatki majątkowe -Zakup aparatu cyfrowego dla Wydziału Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w związku z 

realizacją zadań związanych z edukacja ekologiczną, wspomaganiem 

systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem 

do informacji o środowisku 4 000,00 

  OGÓŁEM WYDATKI: 1 380 000,00 
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Budżetowej 

Powiatu Dębickiego na 2018 rok 

Nr XLII.276.2017 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH 

Z BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO W 2018 ROKU 

 

Lp. Dz. Rozdz. 

Nazwa jednostki 

otrzymującej 

dotację 

Zakres dotacji 

Kwota 

dotacji dla 

jednostek 

sektora 

finansów 

publicznych 

Kwota 

dotacji 

dla jednostek 

spoza sektora 

finansów 

publicznych 

Kwota dotacji 

dla innych 

jednostek 

sektora 

finansów 

publicznych 

1 600 60014 Gmina Czarna - dotacja celowa na zadania bieżące 

powiatu z zakresu dróg publicznych 

powierzone gminom na podstawie 

porozumień na podstawie Art. 5 ust. 2 

ustawy o samorządzie powiatowym w 

zakresie koszenia poboczy, wycinania 

krzewów i zarośli w pasie drogowym 

 

 

 

10 000,00 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2 600 60014 Gmina Dębica - dotacja celowa na zadania bieżące 

powiatu z zakresu dróg publicznych 

powierzone gminom na podstawie 

porozumień na podstawie Art. 5 ust. 2 

ustawy o samorządzie powiatowym z 

przeznaczeniem na zimowe utrzymanie 

chodników w pasach dróg powiatowych 

na terenie Gminy Dębica- zwalczanie 

śliskości zimowej, odśnieżanie 

 

 

 

 

40 000,00 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

   Ogółem dział 600 

Transport i 

łączność 

  

50 000,00 

 

- 

 

- 

3 755 75515 Organizacje 

pozarządowe 

którym 

powierzono 

prowadzenie 

punktów 

nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

– Stowarzyszenie 

Rodziców i 

Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawny

ch „ Radość” w 

Dębicy 

dotacja celowa z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone w 

trybie art.221 ustawy, na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego na 

podstawie Art.11 ustawy z dnia 5 

sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

60 726,00 

 

 

 

 

- 

4 755 75515 Organizacje 

pozarządowe 

którym 

powierzono 

dotacja celowa z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone w 

trybie art.221 ustawy, na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 
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prowadzenie 

punktów 

nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

– Stowarzyszenie 

Wspierania 

Zasobów 

Ludzkich „ Nowy 

Horyzont” 

realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego na 

podstawie Art.11 ustawy z dnia 5 

sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej  

- 60 726,00 - 

5 755 75515 Organizacje 

pozarządowe 

którym 

powierzono 

prowadzenie 

punktów 

nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

– Towarzystwo 

Przyjaciół Pilzna 

i Ziemi 

Pilźnieńskiej w 

Pilźnie 

dotacja celowa z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone w 

trybie art.221 ustawy, na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego na 

podstawie Art.11 ustawy z dnia 5 

sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

60 726,00 

 

 

 

 

- 

   Ogółem dział 755 

Wymiar 

sprawiedliwości 

 - 182 178,00 - 

6 801 80116 Niepubliczne 

Policealne 

Studium 

Zawodowe w 

Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

 

- 

 

 

10 000,00 

 

 

- 

7 801 80116 Policealna 

Szkoła w Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

 

- 

 

 

290 000,00 

 

 

- 

8 801 80116 Medyczna Szkoła 

Policealna w 

Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

- 

 

370 000,00 
 

- 

9 801 80116 Policealna 

Szkoła 

Zawodowa 

SIGMA w 

Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty - dla słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

 

- 

 

180 000,00 

 

 

- 

10 801 80116 Policealne 

Studium w 

Dębicy Zakładu 

Doskonalenia 

Zawodowego w 

Rzeszowie 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

- 

 

90 000,00 

 

 

- 

   Razem rozdział 

80116 

  

- 

 

940 000,00 

 

- 

11 801 80117 Szkoła Usług 

Hotelarskich, 

Sztuki 

Gotowania i 

innych zawodów 

w Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

- 

 

8 000,00 
 

 

- 
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12 801 80117 Rzemieślnicza 

Branżowa Szkoła 

I Stopnia w 

Pilźnie  

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

- 

 

568 000,00 
 

 

- 

13 801 80117 Branżowa Szkoła 

I Stopnia w 

Jodłowej  

-dotacja podmiotowa z budżetu dla 

publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę prawną inną 

niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub przez osobę fizyczną na podst. 

Art.80 ustawy o systemie oświaty 

 

- 

 

91 000,00 
 

 

- 

14 801 80117 Branżowa Szkoła 

I Stopnia w 

Dębicy Zakładu 

Doskonalenia 

Zawodowego w 

Rzeszowie 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

- 

 

134 000,00 
 

 

- 

    

Razem rozdział 

80117 

  

- 

 

801 000,00 

 

- 

15 801 80120 Liceum 

Ogólnokształcąc

e w Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

 

- 

 

 

290 000,00 

 

 

- 

16 801 80120 Liceum 

Ogólnokształcąc

e dla Dorosłych 

w Dębicy 

Zakładu 

Doskonalenia 

Zawodowego w 

Rzeszowie 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

 

- 

 

 

180 000,00 

 

 

- 

17 801 80120 Niepublicznego 

Liceum 

Ogólnokształcąc

ego dla 

Dorosłych w 

Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

- 

 

45 000,00 
 

- 

18 801 80120 Niepublicznego 

Liceum 

Ogólnokształcąc

ego dla 

Dorosłych w 

Pilźnie 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

- 

 

45 000,00 
 

- 

19 801 80120  Liceum 

Ogólnokształcąc

ego dla 

Dorosłych 

SIGMA w 

Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

 

- 

 

 

50 000,00 

 

- 

20 801 80120  Liceum 

Ogólnokształcąc

ego w Jodłowej 

-dotacja podmiotowa z budżetu dla 

publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę prawną inną 

niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub przez osobę fizyczną na podst. 

Art.80 ustawy o systemie oświaty 

 

 

- 

 

 

760 000,00 

 

- 

   Razem rozdział  - 1 370 000,00 - 
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80120 

21 801 80130 Rzemieślnicza 

Branżowa Szkoła 

I Stopnia w 

Pilźnie  

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

 

- 

 

 

762 000,00 

 

 

- 

22 801 80130 Branżowa Szkoła 

I Stopnia w 

Jodłowej  

-dotacja podmiotowa z budżetu dla 

publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę prawną inną 

niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub przez osobę fizyczną na podst. 

Art.80 ustawy o systemie oświaty 

 

 

- 

 

 

39 000,00 

 

 

- 

23 801 80130 Branżowa Szkoła 

I Stopnia w 

Dębicy Zakładu 

Doskonalenia 

Zawodowego w 

Rzeszowie 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

 

- 

 

 

156 000,00 

 

 

- 

        

   Razem rozdział 

80130 

 - 957 000,00 - 

24 801 80134 Niepubliczna 

Szkoła 

Przysposabiająca 

do Pracy w 

Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

- 

 

270 000,00 

 

- 

   Razem rozdział 

80134 

  270 000,00 - 

25 801 80151 Niepubliczne 

Policealne 

Studium 

Zawodowe w 

Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty - dla słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

 

 

- 

 

 

200 000,00 

 

 

- 

26 801 80151 Policealna 

Szkoła 

Zawodowa 

SIGMA w 

Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty - dla słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

 

 

- 

 

 

60 000,00 

 

 

- 

   Razem rozdział 

80151 

  260 000,00 - 

27 801 80152 Szkoła Usług 

Hotelarskich, 

Sztuki 

Gotowania i 

Innych Zawodów 

w Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

 

- 

 

 

450 000,00 

 

 

- 

28 801 80152 Rzemieślnicza 

Branżowa Szkoła 

I Stopnia w 

Pilźnie 

- dotacja podmiotowa dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych na podst. Art. 90 ustawy o 

systemie oświaty 

 

- 

 

155 000,00 
 

- 

   Razem rozdział 

80152 

  605 000,00 - 

29 801 80195 Katolickie 

Centrum 

- dotacja celowa z budżetu na 

dofinansowanie zadania wynikającego z 
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Edukacji „ 

KANA” w 

Dębicy 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie pod nazwą „ Organizacja 

systematycznych zajęć dydaktycznych, 

dydaktyczno – wychowawczych, 

wyrównawczych, ogólnodostępnych dla 

wszystkich uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu 

Dębickiego w roku szkolnym 2017/ 2018  

 

 

 

- 

 

 

 

51 000,00 

 

 

 

- 

 

30 801 80195 Podmiot 

prowadzący 

działalność 

społecznie 

użyteczną w 

sferze zadań 

publicznych 

określonych w 

ustawie o 

pożytku 

publicznym i 

wolontariacie 

- dotacja celowa z budżetu na 

dofinansowanie zadania wynikającego z 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie pod nazwą „ Organizacja 

systematycznych zajęć dydaktycznych, 

dydaktyczno – wychowawczych, 

wyrównawczych, ogólnodostępnych dla 

wszystkich uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu 

Dębickiego w roku szkolnym 2018/ 2019  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

29 000,00 

 

 

 

 

 

- 

31 801 80195 Partner Projektu 

„Poprawa 

jakości 

kształcenia 

ogólnego w 

szkołach 

ponadgimnazjaln

ych na terenie 

Powiatu 

Dębickiego2018-

2019” 

- dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie  

zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom na podstawie 

 art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji  

programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014 – 2020 

 (Dz.U. z 2014 r. poz.1146) 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

167 790,00 

 

 

 

 

 

- 

32 801 80195 Stowarzyszenie 

Dębicki Klub 

Biznesu w 

Dębicy 

- dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie  

zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom na podstawie 

 art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji  

programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014 – 2020 

 (Dz.U. z 2014 r. poz.1146) 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

181 105,20 

 

 

 

 

 

- 

   Razem rozdział 

80195 

 - 428 895,20 - 

   Ogółem dział 801 

Oświata i 

wychowanie 

 - 5 631 895,20 - 

33 851 85111 Zespół Opieki 

Zdrowotnej  

w Dębicy 

 

- dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych jednostek 

sektora finansów publicznych (na 

podstawie Art. 114 ust.1 pkt 3 ustawy o 

działalności leczniczej) z 

przeznaczeniem na zadanie 

inwestycyjne pod nazwą " Budowa i 

przebudowa istniejącego budynku 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000,00 
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szpitala wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania pomieszczeń dla potrzeb 

centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji 

łózek, bloku operacyjnego i 

wyniesionego lądowiska dla 

helikopterów" 

   Razem rozdział 

85111 

 - - 1 500 000,00 

   Ogółem dział 851 

Ochrona 

zdrowia 

  

-  

 

- 

 

1 500 000,00 

34 853 85311 Stowarzyszenie 

Rodziców i 

Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawn

ych „ 

RADOŚĆ” 

- dotacja celowa z budżetu na 

dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom – na zadania 

wynikające z Art. 10 b ust. 2 ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych wykonywane przez 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w 

Dębicy. 

 

 

 

- 

 

 

 

106 640,00 

 

 

 

- 

35 853 85311 Stowarzyszenie 

Rodziców i 

Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawn

ych „ 

RADOŚĆ” 

- dotacja celowa z budżetu na 

dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom – na zadania 

wynikające z Art. 10 b ust. 2 ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych wykonywane przez 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w 

Bobrowej Woli. 

 

 

 

- 

 

 

 

79 980,00 

 

 

 

- 

36 853 85311 Parafia 

Rzymsko – 

Katolicka w 

Brzostku 

- dotacja celowa z budżetu na 

dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych – na zadania wynikające z 

Art. 10 b ust .2 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

wykonywane przez Warsztaty Terapii 

Zajęciowej prowadzone przez Parafię 

Rzymsko – Katolicką w Brzostku. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

101 200,00 

 

 

 

 

- 

37 853 85311 Gmina Miasto 

Dębica 

-dotacja celowa przekazana gminie na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

na podstawie art. 35a.,ust.1, pkt 4 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych na dofinansowanie 

wydatków bieżących wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń 

pomocniczych prowadzonej przez 

Gminę Miasto Dębica 

 

 

 

 

 

86 000,00 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

   Razem rozdział 

85311 

 86 000,00 287 820,00 - 
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   Ogółem dział 

853 

Pozostałe 

zadania w 

zakresie polityki 

społecznej 

  

 

86 000,00 

 

 

287 820,00 

 

- 

38 855 85508  Powiat 

Tarnowski -

Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe przekazane na 

podstawie porozumień na odpłatność za 

pobyt dzieci z powiatu Dębickiego w 

rodzinach zastępczych na terenie innych 

powiatów - na podstawie Art. 191 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

 

141 090,00 

 

 

- 

 

 

- 

39 855 85508  Powiat 

Oświęcimski -

Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe przekazane na 

podstawie porozumień na odpłatność za 

pobyt dzieci z powiatu Dębickiego w 

rodzinach zastępczych na terenie innych 

powiatów - na podstawie Art. 191 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

 

 

16 840,00 

 

 

- 

 

 

- 

40 855 85808 Powiat 

Dąbrowski -

Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe przekazane na 

podstawie porozumień na odpłatność za 

pobyt dzieci z powiatu Dębickiego w 

rodzinach zastępczych na terenie innych 

powiatów - na podstawie Art. 191 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

 

 

22 100,00 

 

 

- 

 

 

- 

41 855 85508 Powiat 

Legionowski -

Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe przekazane na 

podstawie porozumień na odpłatność za 

pobyt dzieci z powiatu Dębickiego w 

rodzinach zastępczych na terenie innych 

powiatów - na podstawie Art. 191 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

 

 

49 576,00 

 

 

- 

 

 

- 

42 855 85508 Powiat Jasielski 

-Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe przekazane na 

podstawie porozumień na odpłatność za 

pobyt dzieci z powiatu Dębickiego w 

rodzinach zastępczych na terenie innych 

powiatów - na podstawie Art. 191 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

 

 

12 359,00 

 

 

- 

 

 

- 

43 855 85508 Powiat Mielecki 

-Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe przekazane na 

podstawie porozumień na odpłatność za 

pobyt dzieci z powiatu Dębickiego w 

rodzinach zastępczych na terenie innych 

powiatów - na podstawie Art. 191 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

 

 

22 266,00 

 

 

- 

 

 

- 

44 855 85508 Powiat 

Tarnobrzeski -

Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe przekazane na 

podstawie porozumień na odpłatność za 

pobyt dzieci z powiatu Dębickiego w 

rodzinach zastępczych na terenie innych 

powiatów - na podstawie Art. 191 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

 

 

4 634,00 

 

 

- 

 

 

- 

45 855 85508 Powiat 

Ropczycko – 

Sędziszowski -

- dotacje celowe przekazane na 

podstawie porozumień na odpłatność za 

pobyt dzieci z powiatu Dębickiego w 

 

 

185 963,00 

 

 

- 

 

 

- 
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Rodziny 

zastępcze  

rodzinach zastępczych na terenie innych 

powiatów - na podstawie Art. 191 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

   Razem rozdział 

85508 

 454 828,00 - - 

46 855 85510 Powiat 

Strzyżowski – 

Placówka 

socjalizacyjna 

- dotacje celowe przekazane na 

podstawie porozumień na odpłatność za 

pobyt dzieci z powiatu Dębickiego w 

placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych na terenie innych 

powiatów – na podstawie Art. 191 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

 

 

 

 

187 307,00 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

47 855 85510 Powiat 

Nowosądecki- 

Placówka 

socjalizacyjna  

- dotacje celowe przekazane na 

podstawie porozumień na odpłatność za 

pobyt dzieci z powiatu Dębickiego w 

placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych na terenie innych 

powiatów – na podstawie Art. 191 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

 

 

 

31 440,00 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

48 855 85510 Powiat 

Rzeszowski - 

Placówka 

socjalizacyjna  

- dotacje celowe przekazane na 

podstawie porozumień na odpłatność za 

pobyt dzieci z powiatu Dębickiego w 

placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych na terenie innych 

powiatów – na podstawie Art. 191 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

 

 

 

110 722,00 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

   Razem rozdział 

85510 

 329 469,00 - - 

   Ogółem dział 855 

Rodzina 

  

784 297,00 

 

- 

 

- 

49 921 92116 Gmina Miasto 

Dębica 

- dotacja celowa przekazana na 

podstawie porozumień na realizację 

zadań biblioteki powiatowej na 

podstawie Art. 19 ust..3 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.  

 

 

48 000,00 

 

 

- 

 

 

- 

   Ogółem dział 921 

Kultura i 

ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

  

48 000,00 

 

- 

 

- 

50 926 92695 Powiatowy 

Szkolny Związek 

Sportowy w 

Dębicy 

- dotacja celowa z budżetu na 

dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom – na zadania 

wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie związane 

z obsługą imprez sportowych szkół 

podstawowych, gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego 

w roku szkolnym 2017/2018  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

9 500,00 

 

 

 

 

- 

51 926 92695 Podmiot 

wyłoniony w 

- dotacja celowa z budżetu na 

dofinansowanie zadań zleconych do 
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wyniku konkursu 

ofert w oparciu o 

przepisy ustawy o 

pożytku 

publicznym i 

wolontariacie, 

którego cele 

statutowe 

obejmują 

prowadzenie 

działalności w 

zakresie kultury 

fizycznej i sportu 

realizacji stowarzyszeniom – na zadania 

wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie związane 

z obsługą imprez sportowych szkół 

podstawowych, gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego 

w roku szkolnym 2018/2019  

 

 

- 

 

 

9 500,00 

 

 

- 

   Ogółem dział 926 

Kultura fizyczna 

 - 19 000,00 - 

Ogółem, w tym: 

- Dotacje podmiotowe 

- Dotacje celowe, w tym: 

a) dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 

b) dotacje celowe inwestycyjne 

968 297,00 

- 

968 297,00 

968 297,00 

- 

6 120 893,20 

5 203 000,00 

917 893,20 

917 893,20 

- 

1 500 000,00 

- 

1 500 000,00 

- 

1 500 000,0 
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Załącznik nr 2 

Do Uchwały Budżetowej 

Powiatu Dębickiego na 

2018 rok 

Nr XLII.276.2017 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

 

ROCZNY PLAN DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU  

DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 ROK 

 

Dz. Rozdział § Źródła dochodów Wyszczególnienie 
Plan dochodów 

na 2018 rok 

700  

70005 

 

 

 

0470 

 

 

0550 

 

 

 

0750 

 

 

 

 

 

 

 

0760  

 

 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, 

użytkowanie i służebności 

 

Wpływy z opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

 

Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych, Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze  

 

Wpływy z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami 

 i nieruchomościami 

 

2 135 000,00 

 

2 135 000,00 

 

6 000,00 

 

 

1 894 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

5 000,00 

 

 

 

 

230 000,00 

754  

75411 

 

 

 

0750 

 

 

 

Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych, Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze  

Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej 

 

24 000,00 

 

24 000,00 

 

 

 

 

 

24 000,00 

853  

85321 

 

 

 

 

0690 

 

 

 

 

Wpływy z różnych opłat 

Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 

Zespoły ds. orzekania o 

niepełnosprawności 

 

6 800,00 

 

6 800,00 

6 800,00 

   Razem plan dochodów  2 165 800,00 
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Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok 

 

Planowane na 2018 rok dochody budżetu Powiatu Dębickiego pochodzą z następujących źródeł: 

 

- subwencji ogólnej, którą Ministerstwo Finansów ustaliło w planowanej wysokości –50 222 970,00 zł, 

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w planowanej wysokości – 12 038 482,00 zł, 

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej w planowanej wysokości podanej przez Podkarpacki 

Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 6 000,00 zł, 

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w planowanej 

wysokości podanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 3 662 784,00 zł, 

- dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego w planowanej wysokości –  325 496,00 zł (Powiat Przeworsk 

kwota 12 000,00 zł, Powiat Chorzów kwota 7 920,00 zł, Powiat Jastrzębie Zdrój kwota 52 721,00 zł, 

Powiat Mielec kwota 36 000,00 zł, Powiat Tarnów kwota 105 574,00 zł, Powiat Ropczycko – Sędziszowski 

kwota 23 760,00 zł, Powiat Zamość kwota 26 400,00 zł, Powiat Ryki kwota 19 181,00 zł, Powiat Radom 

kwota 19 181,00 zł, Powiat Siemianowice Śląskie kwota 2 839,00 zł, Powiat Rzeszów kwota 7 920,00 zł, 

Powiat Częstochowa kwota 12 000,00 zł), 

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu  

w planowanej wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów – 24 497 054,00 zł, 

- udziału z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w planowanej wysokości 950 000,00 zł, 

- wpływów z usług (Dom Pomocy Społecznej w Dębicy – 5 840 000,00 zł, Dom Pomocy Społecznej  

w Parkoszu –3 105 000,00 zł) w planowanej wysokości – 8 945 000,00 zł, 

- dochodów własnych powiatu z tytułu: opłaty komunikacyjnej i opłaty za wydanie prawa jazdy/ opłaty za 

tablice rejestracyjne, opłaty za prawa jazdy, opłaty za wydawanie pozwolenia na transport regularny  

i nieregularny/, odsetek od środków finansowych wpływających na konto rachunku bieżącego powiatu, 

wpływów z różnych dochodów (między innymi z tytułu: zwrotu wydatków z Funduszu Pracy na dodatki do 

wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienia, środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów 

wynagrodzeń do projektu w ramach PO WER pod nazwą ."Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie dębickim", wpływów refakturowania kosztów zakupu energii, terminowych opłat 

składek ZUS i podatku, opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za wykroczenia przeciw środowisku 

od osób fizycznych i prawnych, wpłat ARiMR jako płatności bezpośredniej do gruntów rolnych, wpływów 

z PFRON na obsługę realizowanych zadań), wpływów z różnych opłat (między innymi opłaty za wypisy  

i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów  

i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów świadczonych przez Ośrodek Dokumentacji 

Geodezji i Kartografii, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wydawanie kopii legitymacji), 

wpływów z usług (między innymi opłaty za wyżywienie, opłaty za szkolenia), wpływów z opłat 

egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 

duplikatów, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 

Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat 

ubiegłych  

(miedzy innymi nadpłaty z tytułu składek zdrowotnych z poprzednich lat za bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku) – łącznie w planowanej wysokości – 8 785 766,00 zł, 

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w planowanej wysokości – 2 000,00 zł, 

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego w planowanej wysokości – 433 869,00 zł,  

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości w planowanej wysokości – 4 450 000,00 zł, 
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- Powiat posiada następujące nieruchomości z możliwością ich zbycia o łącznej przewidywanej 

wartości rynkowej nie przekraczającej 10 mln zł: - zabudowana nieruchomość (budynek o powierzchni 

użytkowej 993 m2), położona w Dębicy przy ul. Rzeszowskiej 23, oznaczona w ewidencji gruntów 

prowadzonej dla obrębu Nr 4 Miasta Dębica jako działki Nr 200/1 i 200/2 o powierzchni 0,2002 ha, 

objęte księgą wieczystą Nr RZ1D/00067410/1; - niezabudowana nieruchomość, położona w Dębicy 

przy ul. Kwiatkowskiego – działka 406/8 o powierzchni 0,5125 ha, położona w obr. Nr 5 (powstała  

z podziału działki Nr 406/4), pochodząca z KW Nr RZ1D/00088172/3; - niezabudowana 

nieruchomość, Dębica, obr. Nr 2, dz. Nr 430/177 o powierzchni 0,8595 ha (powstała z podziału działki 

Nr 430/106, objętej KW Nr RZ1D/00049204/2), strefa pod produkcję i usługi w sąsiedztwie Zakładu 

Wytwórni Urządzeń Chłodniczych; - działka niezabudowana o powierzchni całkowitej 3 ha o numerze 

696/35, KW RZ1D/0061157/7 położona w Straszęcinie 259; - działka Nr 696/33 o powierzchni  

0,8000 ha położona w Straszęcinie; - część działki Nr 696/99 położonej w Straszęcinie o powierzchni 

1,1500 ha stanowiącej utwardzony plac z płyt; - część nieruchomości działki o Nr 840/55 obręb  

4 zlokalizowane w Dębicy stanowiące część parku Skarbka Borowskiego o powierzchni około  

1,3596 ha; - zabudowana nieruchomość Dębica 4, działka Nr 1626 o powierzchni 0,2730 ha, 

zabudowana budynkiem garażowym, ogrodzona z placem manewrowym; - udział ½ własności  

Dz. 151/5 w Dębicy obręb 3, KW RZ1D/00066127/3 o powierzchni 0,0510 ha – budynek  

o powierzchni użytkowej 320 m2 (I piętro). 

- W 2018 roku planuje się sprzedaż majątku w kwocie – 4 450 000,00 zł. W 2018 roku  

prognozowana jest sprzedaż następującej nieruchomości powiatu: - zabudowana nieruchomość 

(budynek o powierzchni użytkowej 993 m
2
), położona w Dębicy przy ul. Rzeszowskiej 23, oznaczona  

w ewidencji gruntów prowadzonej dla obrębu Nr 4 Miasta Dębica jako działki Nr 200/1 i 200/2  

o powierzchni 0,2002 ha, objęte księgą wieczystą Nr RZ1D/00067410/1 o przewidywanej wartości 

rynkowej 1 950 000 zł; zabudowana nieruchomość Dębica 4, działka Nr 1626 o powierzchni 0,2730 ha, 

zabudowana budynkiem garażowym, ogrodzona z placem manewrowym o przewidywanej  

wartości rynkowej 2 200 000,00 zł; udział ½ własności Dz. 151/5 w Dębicy obręb 3, KW:66127/3  

Dz. 0 o powierzchni 0,0510 ha – budynek o powierzchni użytkowej 320 m
2 

(I piętro) o przewidywanej 

wartości rynkowej 1 000 000,00 zł. W 2018 roku prognozowana kwota dochodów powiatu ze 

sprzedaży majątku tj. kwota 4 450 000,00 zł przewidywana jest jako jedno ze źródeł finansowania 

następującego wydatku majątkowego powiatu (planowanego do realizacji wyłącznie po uzyskaniu 

dofinansowania ze środków europejskich) pn.: „Budowa mostu JNI 01024793 przez rzekę Wisłokę  

w ciągu drogi powiatowej Nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami” z dochodów ze 

sprzedaży majątku w kwocie 1 500 000,00 zł; następującego wydatku majątkowego powiatu 

(planowanego do realizacji wyłącznie po uzyskaniu dofinansowania ze środków krajowych 

zewnętrznych) pn.: pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182R Brzeźnica-granica powiatu-

Radomyśl Wielki w miejscowości Nagoszyn w km 6+380-11+945” z dochodów ze sprzedaży majątku 

w kwocie 2 450 000,00 zł. następującego wydatku majątkowego powiatu (planowanego do realizacji 

wyłącznie po uzyskaniu dofinansowania ze środków europejskich) pn.: „Łącznik Węzeł Zachodni  

A-4 - Straszęcin-Dębica” z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 500 000,00 zł.  

- środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy  

w planowanej wysokości 617 240,00 zł, 

-  środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) w planowanej wysokości 110 000,00 zł, 

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% zgodnie z art. 23 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z tytułu gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa) w planowanej 

wysokości 912 120,00 zł, 

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 

budżetu państwa na realizację projektu w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Łącznik Węzeł 

Zachodni A-4 – Straszęcin – Dębica”, „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica - Wschód do DK 

4 i DW 985 (Zawada - Pustynia)”, „Budowa mostu JNI01024793 przez rzekę Wisłokę w c.d.p. nr 1290R 

Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami”, „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” - 
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w łącznej planowanej wysokości 39 262 215,00 zł, 

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 

budżetu państwa na realizację projektów w ramach wydatków bieżących pod nazwą: „Firma plus szkoła 

to pewna przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy, „Staże zagraniczne  

w branży gastronomiczno-hotelarskiej szansą na sukces, na krajowym i europejskim rynku pracy” 

realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu, „Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Dębickiego” realizowanego w Starostwie 

Powiatowym w Dębicy, „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych na 

terenie Powiatu Dębickiego 2018 - 2019” realizowanego w Starostwie Powiatowym w Dębicy, 

„Środowisko rodzinne – najlepiej w nim” realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Dębicy - w łącznej planowanej wysokości 1 452 649,14 zł, 

- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w planowanej 

wysokości 2 625 000,00 zł (Gmina Żyraków kwota 1 125 000,00 zł, Województwo Podkarpackie kwota 

1 500 000,00 zł), 

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki GDDKiA w Warszawie) w planowanej wysokości  

238 174,00 zł. 

Łącznie planowane dochody powiatu wyniosą 159 536 819,14 zł 

Planowane wydatki na 2018 roku w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej: 

NR 

DZIAŁU 
NAZWA DZIAŁU KWOTA 

010 Rolnictwo i łowiectwo 301 774,00 

020 Leśnictwo 364 900,00 

600 Transport i łączność 52 376 059,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 416 163,00 

710 Działalność usługowa 3 369 022,00 

720 Informatyka 4 245 309,00 

750 Administracja publiczna 10 329 296,00 

752 Obrona narodowa 5 000,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000 000,00 

755 Wymiar sprawiedliwości 313 020,00 

757 Obsługa długu publicznego 60 000,00 

758 Różne rozliczenia 987 690,00 

801 Oświata i wychowanie 47 420 638,39 

851 Ochrona zdrowia 4 592 700,00 

852 Pomoc społeczna 14 157 577,75 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 926 591,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 316 390,00 

855 Rodzina 5 677 276,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 174 000,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 198 000,00 

926 Kultura fizyczna 66 000,00 

 OGÓŁEM: 159 297 406,14 
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Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 301 774,00 złotych. 

Wydatki tego działu zabezpieczy:  

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 600,00 zł  

z przeznaczeniem na: Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005) - usługi 

geodezyjne, wyceny nieruchomości w kwocie 600,00 zł,  

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych (środki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie)  

w kwocie 238 174,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w rozdziale 01005 Prace geodezyjno – 

urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 238 174,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków 

majątkowych przedstawia tabela nr 2.2. 

- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz kary za wykroczenia przeciw środowisku od osób fizycznych  

i prawnych w planowanej kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na: Rolnictwo ekologiczne  

(rozdział 01018) w kwocie 6 000,00 zł.  

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 37 200,00 zł oraz część 

wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 19 800,00 zł, z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Dębicy wykonujących zadania 

wynikające z ustawy Prawo wodne, z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z ustawy Prawo 

łowieckie rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 57 000,00 zł,  

Dział 020 Leśnictwo – planowana kwota 364 900,00 złotych. 

Wydatki tego działu będą finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej w kwocie 2 400,00 zł, z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

w planowanej kwocie 106 911,00 zł, z 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 10 220,00 zł, z wpływów z opłaty 

komunikacyjnej w planowanej kwocie 107 369,00 zł, z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów 

w planowanej kwocie 28 000,00 zł oraz środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w kwocie 110 000,00 zł i przeznaczone będą na: 

- Gospodarkę leśną (rozdział 02001) w planowanej kwocie 110 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty 

ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw 

leśnych. 

- Nadzór nad gospodarką leśną (rozdział 02002) w planowanej kwocie 224 500,00 zł z przeznaczeniem na 

nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 124 500 zł i na wykonanie 

Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu w kwocie 100 000 zł. 

- Pozostałą działalność (rozdział 02095) w planowanej kwocie 30 400,00 zł z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Dębicy wykonujących zadania 

wynikające z ustawy o lasach, w tym: finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej w wysokości 2 400,00 zł. 

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 52 376 059,00 złotych. 

Wydatki tego działu dotyczą w szczególności realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg 

powiatowych i finansowane będą z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  

i prawnych w łącznej planowanej wysokości 5 874 107,00 zł, z wpływów z opłaty komunikacyjnej  

w planowanej kwocie 3 166 052,00 zł, z tytułu odsetek od lokat w planowanej kwocie 50 000,00 zł, z dotacji 

celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w planowanej wysokości 

2 625 000,00 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w planowanej wysokości 

35 190 900,00 zł, z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w planowanej kwocie 58 482,00 zł, 

z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

powiatu w planowanej kwocie 4 450 000,00 zł, z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej w planowanej kwocie 21 518,00 zł oraz z dochodów własnych planowanych do uzyskania przez 

Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w planowanej kwocie 940 000,00 zł, 
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Planowane na 2018 rok dochody działu 600 przeznaczone będą na finansowanie następujących rozdziałów: 

A. rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w planowanej kwocie 52 296 059,00 zł, w tym: 

A.I. Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 750 000,00 zł, 

A.II. Wydatki rzeczowe w planowanej kwocie 4 280 000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na: 

- bieżące utrzymanie dróg w planowanej kwocie 1 100 000,00 zł oraz zadanie pod nazwą: 

„Remont drogi powiatowej Nr 1296R Wielopole – Dębica na odcinkach: od km 16 + 378 do km  

18 + 543 w m. Braciejowa i m. Stasiówka oraz od km 23 + 094 do km 23 + 993 w m. Dębica oraz od km  

24 + 559 do km 24 + 858 w m. Dębica” w planowanej kwocie 2 040 000,00 zł. 

- zimowe utrzymanie dróg (w szczególności najem nośników pod pługi i piaskarki, najem 

 ładowarek, oraz zakup materiałów tj. piasek, sól, żużel) – 800 000,00 zł, 

- bieżące utrzymanie mostów i przepustów –100 000,00 zł, 

A.III. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 240 000,00 zł planuje się przeznaczyć na: 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł, 

- wydatki administracyjne Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 225 000,00 zł (między innymi: zakup usług 

telekomunikacyjnych, przeglądy techniczne sprzętów, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków  

i samochodów, podatki i opłaty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), 

A.IV. Dotacja celowa w kwocie 50 000,00 zł na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Dębickim,  

a Gminą Czarna na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, wycinania krzewów  

i zarośli w pasie drogowym w kwocie 10 000,00 zł oraz na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Dębickim, a Gminą Dębica z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie chodników w pasach dróg powiatowych 

na terenie Gminy Dębica- zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie w kwocie 40 000,00 zł/ - zestawienie 

dotacji przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały/. 

A.V. Wydatki majątkowe w łącznej planowanej kwocie 46 216 059,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków 

majątkowych przedstawia tabela nr 2.2, szczegółowe zestawienie planu wydatków na 2018 rok na realizację 

programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy  

o finansach publicznych przedstawia Tabela nr 8. 

B. rozdział 60095 Pozostała działalność w planowanej kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Dębicy wykonujących zadania 

wynikające z ustawy o kierujących pojazdami, z ustawy Prawo o ruchu drogowym, z ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym: finansowane z dotacji 

celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 21 518,00 zł. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- planowana kwota 416 163,00 złotych. 

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami tego działu realizowane będą zadania bieżące 

związane w szczególności z wykonywaniem czynności służących regulacji własności Skarbu Państwa oraz 

własności Powiatu (podziały i wyceny działek, opłaty notarialne, postępowania sądowe, operaty szacunkowe 

oraz inne czynności).  

Zadania te finansowane będą z następujących źródeł:  

- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej planowanej kwocie  

57 626,00 zł, w tym koszty obsługi tych zadań w planowanej kwocie 42 963,00 zł, 

- ze środków własnych powiatu na zadania bieżące w łącznej planowanej kwocie 358 537,00 zł, w tym koszty 

obsługi zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 315 037,00 zł (finansowane z części 

wyrównawczej subwencji ogólnej w planowanej kwocie 138 037,00 zł, opłaty komunikacyjnej w planowanej 

kwocie 8 500,00 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 5 000,00 zł, z udziału we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych w planowanej wysokości 207 000,00 zł) 

Dział 710 Działalność usługowa – planowana kwota 3 369 022,00 złotych. 
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Wydatki tego działu zabezpieczy dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

w planowanej kwocie 731 360,00 zł, wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 

i budynków, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów  

i informacji z zasobów świadczonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezji i Kartografii w planowanej 

kwocie 1 026 006,00 zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej w planowanej wysokości 35 000,00 zł, część 

wyrównawcza subwencji ogólnej w planowanej wysokości 461 656,00 zł, z udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych w planowanej wysokości 1 015 000,00 zł oraz z 25% dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej 

wysokości 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na: 

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) w planowanej łącznej kwocie 2 864 322,00 zł,  

w tym: w planowanej kwocie 1 252 322,00 zł na wydatki bieżące Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej, wykonanie modernizacji operatów ewidencji gruntów i budynków obrębów między innymi 

Bączałka, Braciejowa, Chotowa, Głobikowa, Głobikówka, Głowaczowa, Golemki, Grudna Górna, Kamienica 

Górna, Lipiny, Machowa, Podlesie Jastrzębskie, Podlesie Machowskie, Siedliska Bogusz, Słotowa, Smarżowa, 

Stara Jastrząbka, Stasiówka, Wola Brzostecka, Zwiernik, Żdżary, zadania związane z aktualizacją  

i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie bazy danych szczegółowych osnów 

geodezyjnych  

w tym z dotacji celowej w planowanej kwocie 226 316,00 zł oraz na koszty obsługi zadań z zakresu 

administracji rządowej w planowanej łącznej kwocie 1 612 000,00 w tym: z dotacji celowej 30 144,00 zł.  

- Nadzór budowlany (rozdział 71015) w planowanej kwocie 433 000,00 zł z dotacji celowej na finansowanie 

działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy, w tym wydatki bieżące w kwocie 

433 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 393 091,00 zł. 

- Pozostała działalność (rozdział 71095) w planowanej kwocie 71 700,00 zł z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Dębicy wykonujących zadania 

wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w tym: finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 

41 900,00 zł. 

Dział 720 Informatyka - planowana kwota 4 245 309,00 złotych. 

Wydatki tego działu zabezpieczy dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności  

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 

środków budżetu państwa w planowanej kwocie 4 071 315,00 zł, wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wypisy  

i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków 

oraz innych materiałów i informacji z zasobów świadczonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezji  

i Kartografii w planowanej kwocie 173 994,00 zł z przeznaczeniem na: zadanie inwestycyjne pod nazwą 

 „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” w planowanej kwocie 4 245 309,00 zł jak w tabeli  

nr 2.2 i tabeli nr 8. 

Dział 750 Administracja publiczna - planowana kwota 10 329 296,00 złotych. 

Wydatki tego działu finansowane będą z następujących źródeł: 

- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w łącznej 

planowanej kwocie 55 587,00 zł (Urzędy Wojewódzkie w kwocie 10 587,00 zł oraz Kwalifikacja wojskowa  

w kwocie 45 000,00 zł), 

- z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej w planowanej kwocie 6 000,00 zł (Kwalifikacja wojskowa), 

- z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 5 061 914,00 zł, 

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w planowanej kwocie 3 305 155,00 zł, 

- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w planowanej kwocie 810 000,00 zł, 

- z dochodów własnych powiatu w kwocie 1 090 640,00 zł (między innymi: z wpływów z opłat 

komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy w łącznej planowanej do osiągnięcia w 2018 roku kwocie 

629 740,00 zł, z 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu 
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administracji rządowej w planowanej wysokości 390 055,00 zł, wpływów z opłat za trwały zarząd, 

użytkowanie i służebności w planowanej kwocie 845,00 zł, z dochodów z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 40 000,00 zł, z tytułu 

odsetek od lokat w planowanej kwocie 30 000,00 zł). 

1. Urzędy Wojewódzkie: (rozdział 75011) planowana kwota 254 500,00 zł. 

Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników 

Starostwa Powiatowego w Dębicy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: 

finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 587,00 zł. 

2. Rada powiatu: (rozdział 75019) planowana kwota 610 000,00 zł. 

Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na: 

-  diety dla radnych w kwocie 606 000,00 zł, 

-  pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł. 

3. Starostwa Powiatowe: (rozdział 75020) planowana kwota 9 148 796,00 zł. 

 W planowanej na 2018 rok kwocie wydatków uwzględniono w szczególności: 

- wynagrodzenie osobowe i pochodne pracowników Starostwa realizujących zadania własne powiatu  

w planowanej kwocie 5 858 796,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w planowanej kwocie 1 200,00 zł; 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planowanej kwocie 165 000,00 zł, 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w planowanej kwocie 9 000,00 zł, 

- bieżącą działalność w szczególności: zakup druków dla Wydziału Komunikacji i Transportu (druki prawa 

jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne na szyby i na 

tablice), koszty korespondencji, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, kopert, zakup paliwa do 

samochodów służbowych, koszty energii elektrycznej, koszty ogrzewania, koszty zużycia wody i ścieków, 

usługi telekomunikacyjne, zakup tablic samochodowych i motocyklowych, wydatki na szkolenia, koszty 

podróży służbowych, opłat sądowych, podatek VAT itp. w łącznej planowanej kwocie 3 098 700,00 zł. 

- Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 16 100,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych 

przedstawia tabela nr 2.2. 

4. Kwalifikacja wojskowa: (rozdział 75045) planowana kwota 51 000,00 zł. 

Wydatki tego rozdziału finansowane będą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 

w planowanej kwocie 45 000,00 zł oraz z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień  

z organami administracji rządowej w planowanej kwocie 6 000,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane w planowanej kwocie 32 700,00 zł . 

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego: (rozdział 75075) planowana kwota 265 000,00 zł. 

Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na działalność promocyjną na rzecz Powiatu Dębickiego  

i obejmą w 2018 roku między innymi: 

- współpracę z mediami poprzez tworzenie spotów informacyjno – promocyjnych (redakcja artykułów, 

publikacje życzeń okolicznościowych, zwiastunów imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe  

w Dębicy w ramach promocji powiatu), 

 - organizację i współorganizację imprez promujących Powiat Dębicki, 

 - wykonanie gadżetów (np. teczki, kalendarze ścienne, książkowe itp.). 

Dział 752 Obrona narodowa - planowana kwota 5 000,00 złotych. 

 Wydatki tego działu zabezpieczy dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

z przeznaczeniem na: Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212) w planowanej kwocie 5 000,00 zł – 

między innymi koszty szkoleń w zakresie spraw obronnych. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowana kwota 7 000 000,00 złotych. 
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 Zadania tego działu finansowane będą z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

w planowanej kwocie 6 935 000,00 zł, z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek 

samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 18 000,00 zł, z 25% dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie  

10 000,00 zł, z wpływów z opłat komunikacyjnych w planowanej wysokości 36 000,00 zł, z udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych w planowanej kwocie 1 000,00 zł. 

Planowane na 2018 rok dochody działu 754 przeznaczone będą na finansowanie: 

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy (rozdział 75411) w planowanej wysokości 

6 935 000,00 zł z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki 

bieżące, w tym planowane wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 5 690 695,00 zł, 

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy  

i funkcjonariuszy w kwocie 452 474,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 342 000,00 zł, 

wydatki rzeczowe w kwocie 444 831,00 zł.  

- Obrony cywilnej (rozdział 75414) w planowanej wysokości 10 000,00 zł na wydatki bieżące (między innymi 

koszty szkoleń w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej). 

- Pozostałej działalności (rozdział 75495) w planowanej kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kwocie 15 000,00 zł oraz na wydatki bieżące  

w szczególności związane z systemem monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Wisłoka w kwocie 

40 000,00 zł. 

 Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - planowana kwota 313 020,00 złotych. 

Wydatki tego działu finansowane będą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej wykonywane przez powiat w planowanej kwocie 313 020,00 zł, w tym:  

- Nieodpłatna pomoc prawna (rozdział 75515) planowana kwota 313 020,00 zł, w tym: planowane wydatki na 

dotacje celowe w kwocie 182 178,00 zł - 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone organizacjom 

pozarządowym (zestawienie dotacji przedstawia Załącznik Nr 1), wydatki bieżące w planowanej kwocie 

121 452,00 zł na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez adwokatów  

i radców prawnych oraz wydatki bieżące na zakup materiałów i usług do realizacji tych zadań w planowanej 

kwocie 9 390,00 zł.  

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej - planowana kwota 26 387 054,00 złotych. 

W dziale tym występuje jedynie strona dochodowa i obejmuje ona dochód z tytułu udziału powiatu  

w podatku dochodowym od osób fizycznych w planowanej kwocie 24 497 054,00 zł, z opłat za zajęcie pasa 

drogowego planowanych do uzyskania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy w kwocie 940 000,00 zł. 

Dział 757 Obsługa długu publicznego - planowana kwota 60 000,00 złotych. 

Na wydatki tego działu w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego planuje się przeznaczyć kwotę 60 000,00 zł na spłatę odsetek od 

zaciągniętych kredytów. Wydatki tego działu finansowane będą z wpływów z opłaty komunikacyjnej  

w planowanej kwocie 30 000,00 zł oraz z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w planowanej 

wysokości 30 000,00 zł. 

Dział 758 Różne rozliczenia – planowana kwota 987 690,00 złotych. 

 Dział ten obejmuje utworzoną rezerwę ogólną w kwocie 265 000,00 zł i rezerwy celowe w łącznej 

kwocie 722 690,00 zł, z części oświatowej subwencji ogólnej w planowanej wysokości 376 190,00 zł, z części 

wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w planowanej wysokości 309 000,00 zł, z wpływów z opłaty 

komunikacyjnej w planowanej wysokości 302 500,00 zł.  

Utworzone rezerwy celowe w kwocie 722 690,00 zł przeznaczone będą na: 

- nagrody Starosty Powiatu Dębickiego dla nauczycieli w planowanej kwocie 107 700,00 zł, 

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym na organizację systemu doradztwa 

metodycznego w planowanej kwocie 268 490,00 zł, 
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- na zadania określone w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w planowanej 

kwocie 96 500,00 zł, w tym na: zadania z zakresu polityki społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną 

w kwocie 15 000,00 zł, 

·  zadania związane z promocją i ochroną zdrowia w zakresie profilaktyki chorób i propagowania 

sposobów ich wczesnego wykrywania oraz w zakresie organizacji imprez promujących zdrowy styl 

życia w kwocie 8 000,00 zł, 

·  zadania związane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem w zakresie organizacji wykładów 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji konkursów i konferencji w kwocie 9 000,00 zł, 

·  zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w zakresie organizacji festiwali o zasięgu 

ogólnopolskim, warsztatów dla młodzieży, imprez kulturalnych i festynów o charakterze masowym dla 

mieszkańców powiatu dębickiego w kwocie 25 000,00 zł, 

·  zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w zakresie organizacji imprez sportowych dla szkół 

powiatu dębickiego, imprez sportowych o zasięgu lokalnym, zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 

wspieranie rozwoju turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 20 000,00 zł, 

·  zadania związane z promocją i organizacją wolontariatu w kwocie 8 500,00 zł, 

·  zadania związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji zajęć dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 9 000,00 zł, 

·  zadania związane z działaniem na rzecz lokalnej przedsiębiorczości w kwocie 2 000,00 zł; 

–  zadania własne powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w planowanej kwocie 250 000,00 zł. 

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota 47 420 638,39 złotych. 

Wydatki tego działu zabezpieczy część oświatowa subwencji ogólnej w planowanej kwocie  

39 115 775,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w planowanej kwocie  

250 000,00 zł, dotacja celowa na realizację projektów z udziałem środków europejskich oraz budżetu 

państwa: „Firma plus szkoła to pewna przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych  

Nr 1 w Dębicy, „Staże zagraniczne w branży gastronomiczno-hotelarskiej szansą na sukces, na krajowym  

i europejskim rynku pracy” realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu, 

„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Dębickiego” 

realizowanego w Starostwie Powiatowym w Dębicy, „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach 

ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Dębickiego 2018 - 2019” realizowanego w Starostwie 

Powiatowym w Dębicy w łącznej planowanej kwocie 1 188 355,39 zł, oraz dochody własne powiatu, 

w tym: 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej w planowanej wysokości 113 845,00 zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej  

w planowanej wysokości 580 000,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  

w planowanej kwocie 5 574 238,00 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  

w planowanej kwocie 1 155,00 zł, wpływy z usług (opłaty za wyżywienie oraz wpływy z tytułu 

działalności szkoleniowej, z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów) w planowanej kwocie 

218 100,00 zł, wpływy z wynajmu w planowanej kwocie 200 869,00 zł, wpływy z różnych dochodów 

między innymi z tytułu refakturowania kosztów zakupu energii cieplnej, sprzedaży produktów rolnych,  

z tytułu terminowych opłat składek ZUS i podatku w planowanej kwocie 170 810,00 zł, z tytułu wpływów 

z różnych opłat między innymi z tytułu opłat za wydawanie kopii legitymacji szkolnych w planowanej 

kwocie 2 647,00 zł, z tytułu wpływów z tytułu odsetek od lokat w planowanej kwocie 500,00 zł, wpływów 

z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 

duplikatów w planowanej kwocie 3 984,00 zł oraz wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 

innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  

w planowanej kwocie 360,00 zł. 

Na 2018 rok zabezpieczono środki na dotacje dla czternastu szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych tj.: dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Rzeszowie, dla Policealnego Studium w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego  

w Rzeszowie, dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Dębicy, dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Pilźnie, dla Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Pilźnie, dla Policealnej Szkoły  

w Dębicy, dla Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy, dla Liceum 
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Ogólnokształcącego  

w Dębicy, dla Niepublicznego Policealnego Studium Zawodowego w Dębicy, dla Niepublicznego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dębicy, dla Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Dębicy, 

Medycznej Szkoły Policealnej w Dębicy, Policealnej Szkoły Zawodowej SIGMA w Dębicy, dla Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych SIGMA w Dębicy oraz dla dwóch szkół publicznych prowadzonych przez 

osobę prawną tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Jodłowej, dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Jodłowej 

wyliczone na podstawie planowanej liczby uczniów podanej we wnioskach o dotację w łącznej kwocie 

5 203 000,00 zł, środki na dotacje dla Katolickiego Centrum Edukacji „KANA” w Dębicy na zadanie pod 

nazwą „Organizacja systematycznych zajęć dydaktycznych, dydaktyczno – wychowawczych, wyrównawczych 

ogólnodostępnych dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego w roku szkolnym 

2017/ 2018” w kwocie 51 000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą „Organizacja systematycznych zajęć 

dydaktycznych, dydaktyczno – wychowawczych, wyrównawczych ogólnodostępnych dla wszystkich uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego w roku szkolnym 2018/ 2019” do realizacji organizacji 

wyłonionej w trybie konkursu ofert w kwocie 29 000,00 zł. Zestawienie planowanych kwot dotacji przedstawia 

Załącznik Nr 1 

W ramach przedstawionego planu realizowane będzie zadania inwestycyjne w planowanej kwocie 

2 000 000,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 2.2. 

 

Zestawienie planowanych na 2018 rok wydatków poszczególnych szkół i placówek oświatowych  

powiatu dębickiego według rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

 

Dz. Rozdz. Nazwa szkoły 
Plan wydatków 

na 2018 rok 

Plan wydatków 

płacowych i 

składki od nich 

naliczane 

na 2018 r 

Planowane 

na 2018 rok 

wydatki 

majątkowe 

 w tym: 

801 80102 Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy 1 531 790,00 1 444 610,00 - 

801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 531 790,00 1 444 610,00 - 

801 80111 Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy 599 070,00 558 430,00 - 

801 80111 Gimnazja specjalne 599 070,00 558 430,00 - 

801 80115 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy 

Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy 

Zespół Szkół w Brzostku 

Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 

Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy 

6 110 980,00 

3 156 998,00 

4 973 210,00 

2 104 520,00 

1 216 781,00 

1 413 800,00 

5 410 580,00 

2 769 000,00 

4 550 750,00 

1 762 490,00 

925 190,00 

1 305 380,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

801 80115 Technika  18 976 289,00 16 723 390,00 - 

801 80116 Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Dębicy 

Policealna Szkoła w Dębicy 

Medyczna Szkoła Policealna w Dębicy 

Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Dębicy 

Policealne Studium w Dębicy Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Rzeszowie 

10 000,00 

290 000,00 

370 000,00 

180 000,00 

 

90 000,00 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

801 80116 Szkoły policealne 940 000,00 -  

801 80117 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy 

Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy 

Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych 

Zawodów w Dębicy 

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Pilźnie 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Jodłowej 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie  

271 010,00 

292 380,00 

 

8 000,00 

568 000,00 

91 000,00 

 

134 000,00 

237 540,00 

244 550,00 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

801 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 364 390,00 482 090,00 - 
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Plan 
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Plan 

wydatków 

płacowych i 
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801 80120 I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy 

II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy 

Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 

Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy 

Zespół Szkół w Brzostku 

Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dębicy Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 

Dębicy 

Liceum Ogólnokształcące w Dębicy 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pilźnie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Dębicy 

Liceum Ogólnokształcące w Jodłowej 

3 790 510,00 

2 940 746,00 

1 088 892,00 

2 426 678,00 

283 750,00 

449 264,00 

 

180 000,00 

45 000,00 

 

290 000,00 

45 000,00 

50 000,00 

760 000,00 

3 334 755,00 

2 586 610,00 

817 920,00 

2 099 050,00 

190 460,00 

345 800,00 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

801 80120 Licea ogólnokształcące 12 349 840,00 9 374 595,00 - 

801 80130 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy 

Zespół Szkół w Brzostku 

Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy 

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Pilźnie 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Rzeszowie 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Jodłowej 

816 510,00 

622 840,00 

545 680,00 

762 000,00 

 

156 000,00 

39 000,00 

712 020,00 

456 020,00 

465 270,00 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

801 80130 Szkoły zawodowe 2 942 030,00 1 633 310,00 - 

801 80134 Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy 

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Dębicy 

3 207 300,00 

270 000,00 

1 118 170,00 

- 

2 000 000,0

0- 

801 80134 Szkoły zawodowe specjalne 3 477 300,00 1 118 170,00 - 

801 80140 Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy 

Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy 

1 166 640,00 

60 880,00 

974 750,00 

52 510,00 

- 

- 

801 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 1 227 520,00 1 027 260,00 - 

801 80151 Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Dębicy 

Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Dębicy 

200 000,00 

60 000,00 
- 

- 

- 

- 

801 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 260 000,00 - - 

801 80152 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy 

Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 

Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy 

Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy 

Zespół Szkół w Brzostku 

I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy 

II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy 

Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Pilźnie 

Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów 

w Dębicy 

11 360,00 

17 290,00 

149 305,00 

347 316,00 

187 900,00 

105 670,00 

5 810,00 

16 210,00 

9 020,00 

155 000,00 

 

450 000,00 

9 870,00 

16 510,00 

126 060,00 

333 100,00 

170 050,00 

92 360,00 

5 080,00 

15 070,00 

6 910,00 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

801 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  

w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w innych typach szkół, liceach 

ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I 

stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach  

I stopnia oraz szkołach artystycznych 

 

 

1 454 881,00 

 

 

 

775 010,00 

 

 

 

 

 

 

- 
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801 

 

 

 

80195 Pozostała działalność w tym: 

 

ZFŚS dla emerytów nauczycieli oraz pracowników 

administracji i obsługi szkół i placówek Powiatu 

Dębickiego, koszty komisji egzaminacyjnej na nauczycieli 

mianowanych, wkład własny powiatu na programy 

oświatowe zakup licencji programów oświatowych 

 

Sieć Szkół Promujących Zdrowie 

 

Organizacja systematycznych zajęć dydaktycznych, 

dydaktyczno – wychowawczych, wyrównawczych, 

ogólnodostępnych dla wszystkich uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego w roku 

szkolnym 2017/ 2018 oraz organizacja systematycznych 

zajęć dydaktycznych, dydaktyczno – wychowawczych, 

wyrównawczych, ogólnodostępnych dla wszystkich 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego w 

roku szkolnym 2018/ 2019 – załącznik nr 1  

  

Projekty z udziałem środków europejskich (Firma plus 

szkoła to pewna przyszłość realizowanego w Zespole 

Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Staże zagraniczne w branży 

gastronomiczno-hotelarskiej szansą na sukces, na 

krajowym i europejskim rynku pracy realizowanego w 

Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu, 

„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach 

ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Dębickiego” 

realizowanego w Starostwie Powiatowym w Dębicy, 

„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach 

ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Dębickiego 2018 - 

2019” - Tabela nr 8) 

 

 

 

 

 

952 516,01 

 

 

5 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 260 012,38 

 

  

 

 

 

 

 

5 165,00 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 035,00 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

801 80195 Pozostała działalność  2 297 528,39 43 200,00 - 

  Razem Dział 801 47 420 638,39 33 180 065,00 2 000 000,00 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowana kwota 4 592 700,00 złotych. 

 Wydatki tego działu zabezpieczy dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

w wysokości 3 032 700,00 zł, środki z tytułu nadpłat składek zdrowotnych z poprzednich lat za bezrobotnych 

bez prawa do zasiłku w planowanej kwocie 60 000,00 zł, udział powiatu w podatku dochodowym od osób 

fizycznych w planowanej kwocie 1 070 000,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  

w planowanej kwocie 230 000,00 zł oraz wpływy z opłaty komunikacyjnej w planowanej wysokości 

200 000,00 zł z przeznaczeniem na: 

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na 

zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łózek, bloku 

operacyjnego i wyniesionego lądowiska dla helikopterów" (rozdział 85111)- zestawienie wydatków 

majątkowych przedstawia tabela nr 2.2, zestawienie dotacji przedstawia Załącznik Nr 1: 
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 -sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w kwocie 3 019 200,00 zł 

oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci Domu Dziecka „ Hanka” w Dębicy w kwocie 13 500,00 zł 

(rozdział 85156), 

- zwroty przekazywane do budżetu państwa z tytułu nadpłat składek zdrowotnych z poprzednich lat za 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 60 000,00 zł (rozdział 85156), 

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 14 157 577,75 złotych. 

Wydatki tego działu w łącznej planowanej kwocie 14 157 577,75 zł realizowane będą przez: 

, 

< Domy Pomocy Społecznej (rozdział 85202) w łącznej planowanej kwocie 12 614 784,00 zł: 

Wydatki tego rozdziału finansowane będą z następujących źródeł: 

- z dotacji celowej na zadania bieżące w planowanej kwocie 3 662 784,00 zł (DPSD – 3 038 484,00 zł, 

DPSP- 624 300,00 zł), 

- z wpływów z usług (opłaty za pobyt mieszkańców w DPS, wpływy za zabiegi rehabilitacyjne)  

w planowanej kwocie 8 945 000,00 zł (DPSD – 5 840 000,00 zł, DPSP - 3 105 000,00 zł), 

- z różnych dochodów między innymi z tytułu refakturowania kosztów przesyłu nieczystości ciekłych oraz 

z tytułu terminowych opłat składek ZUS i podatku w planowanej kwocie 7 000,00 zł (DPSD- 2 000,00 zł, 

DPSP – 5 000,00 zł) 

* Dom Pomocy Społecznej w Dębicy w planowanej kwocie 8 880 484,00 zł, w tym: wynagrodzenia 

osobowe i pochodne w kwocie 7 084 600,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł, 

składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 57 400,00 zł, świadczenia na rzecz osób 

fizycznych w kwocie 45 500,00 zł.  

* Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu w planowanej kwocie 3 734 300,00 zł, w tym: wynagrodzenia 

osobowe i pochodne w kwocie 2 800 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwocie 7 000,00 zł, 

świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł. 

 Wydatki rzeczowe w Domach Pomocy Społecznej łącznie w kwocie 2 601 884,00 zł planuje się 

przeznaczyć na: zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych dla pensjonariuszy (między innymi na: 

żywienie pensjonariuszy, leki, materiały opatrunkowe, analizy lekarskie i laboratoryjne, odzież, pościel, 

środki czystości) oraz wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DPS między innymi na: 

zakup materiałów do napraw, remontów, konserwacji, materiałów biurowych, druków, opłaty za media, 

odpisy na ZFŚS oraz pozostałe usługi (między innymi: pocztowe, telekomunikacyjne). 

 

< Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) w planowanej kwocie  

14 000,00 zł 

 Wydatki tego rozdziału finansowane będą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej  

w planowanej kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy na 

realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. Wydatki tego 

rozdziału finansowane będą również z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w planowanej 

kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy m.in. na wsparcie 

psychologiczne, terapeutyczne, materiały informacyjno-promocyjne i pokrycie kosztów dojazdów dla 

pracowników.  

< Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy (rozdział 85218) w planowanej kwocie 919 000,00 zł 

Wydatki tego rozdziału finansowane będą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  

w kwocie 720 016,00 zł, z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w planowanej kwocie 

50 000,00 zł, z opłaty komunikacyjnej w planowanej kwocie 55 000,00 zł, z tytułu 25% dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej 

wysokości 30 000,00 zł, z wpływów z PFRON na obsługę realizowanych zadań w planowanej kwocie 

63 984,00 zł. 
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Na wynagrodzenia osobowe i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 831 000,00 zł, na wynagrodzenia 

bezosobowe kwotę 8 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 000,00 zł, wydatki rzeczowe 

kwotę 79 000,00 zł. 

< Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy (rozdział 85220) w planowanej kwocie 335 500,00 zł 

Wydatki tego rozdziału finansowane będą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  

w planowanej kwocie 300 000,00 zł, z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w planowanej 

kwocie 14 000,00 zł, z opłaty komunikacyjnej w planowanej kwocie 16 000,00 zł, z różnych dochodów między 

innymi z tytułu terminowych opłat składek ZUS i podatku w planowanej kwocie 500,00 zł, z tytułu  

25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej w planowanej wysokości 5 000,00 zł. 

W rozdziale tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne przeznaczy się kwotę 230 000,00 zł natomiast na 

wynagrodzenia bezosobowe kwotę 50 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 100,00 zł, na 

wydatki rzeczowe kwotę 55 400,00 zł. 

< Pozostała działalność (rozdział 85295) – w planowanej kwocie 274 293,75 zł 

 Wydatki tego rozdziału finansowane będą z dochodów własnych powiatu z tytułu opłaty komunikacyjnej 

w planowanej kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla PCPR jako wkład własny do programów 

konkursowych przewidywanych do ogłoszenia w 2018 roku oraz z dotacji celowej na realizację projektu  

z udziałem środków europejskich oraz środków budżetu państwa: „Środowisko rodzinne – najlepiej w nim” 

realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w planowanej kwocie 264 293,75 zł jak  

w tabeli Nr 8.  

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowana kwota 4 926 591,00 złotych, w tym: 

 < Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) w planowanej kwocie  

373 820,00 zł. 

Wydatki tego rozdziału finansowane będą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  

w kwocie 243 820,00 zł, z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 70 000,00 zł, odsetek 

od lokat w kwocie 30 000,00 zł, z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w planowanej kwocie 

30 000,00 zł i przeznaczone będą jako dotacja celowa na zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wykonywane przez Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Dębicy w kwocie 98 640,00 zł, Bobrowej Woli w kwocie 87 980,00 zł, Brzostku w kwocie  

101 200,00 zł oraz dotacja dla Gminy Miasto Dębica na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 

86 000,00 zł (zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 1). 

< Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) w planowanej kwocie 412 771,00 zł, 
w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 305 157,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 

45 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 900 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 61 714,00 zł. 

Wydatki tego rozdziału finansowane będą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej w planowanej kwocie 362 771,00 zł oraz z tytułu opłaty komunikacyjnej  

w planowanej kwocie 50 000,00 zł  

 < Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy (rozdział 85333) w planowanej kwocie 4 140 000,00 zł. 

 Wydatki tego rozdziału finansowane będą z następujących dochodów: z tytułu zwrotu wydatków z Funduszu 

Pracy na dodatki do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienia, z tytułu środków Funduszu 

Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń do projektu ramach PO WER pod nazwą: "Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie dębickim" oraz z tytułu refundacji rozmów telefonicznych z Funduszu 

Pracy w planowanej kwocie 326 870,00 zł, z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  

w planowanej kwocie 3 011 890,00 zł, ze środków z Funduszu Pracy w planowanej kwocie 617 240,00 zł,  

z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w łącznej planowanej kwocie 70 000,00 zł, z tytułu 

25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej w planowanej wysokości 85 000,00 zł oraz z tytułu opłaty komunikacyjnej w planowanej kwocie 

29 000,00 zł.  
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W tym rozdziale na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników PUP przeznaczy się kwotę 

3 750 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5 100,00 zł oraz na bieżące utrzymanie Urzędu 

kwotę 384 900,00 zł.  

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowana kwota 2 316 390,00 złotych. 

 Dział ten finansowany będzie z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2 046 040,00 zł, 

z wpływów z usług (opłaty za wyżywienie) w planowanej kwocie 100 000,00 zł, z dochodów z najmu  

i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w planowanej 

kwocie 170 000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów między innymi z tytułu terminowych opłat składek 

ZUS i podatku w planowanej kwocie 350,00 zł, w tym: 

< Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy (rozdział 85401) w planowanej kwocie 233 490,00 zł, 

(wynagrodzenia i pochodne w kwocie 222 360,00 zł), 

< Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy (rozdział 85404) w planowanej kwocie 156 630,00 zł, 

(wynagrodzenia i pochodne w kwocie 140 880,00 zł), 

< Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dębicy (rozdział 85406) w planowanej kwocie 

1 398 100,00 zł, (wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 284 470,00 zł), 

< Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410) w planowanej kwocie 518 290,00 zł, internat przy Zespole 

Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy (wynagrodzenia i pochodne w kwocie 227 400,00 zł); 

< Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów (rozdział 85495) - w tym między innymi 

dla byłych pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dębicy w planowanej 

kwocie 9 880,00 zł. 

Dział 855 Rodzina – planowana kwota 5 677 276,00 złotych. 

Wydatki tego działu w łącznej planowanej kwocie 5 677 276,00 zł realizowane będą przez: 

< Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy 

(rozdział 85504) w planowanej kwocie 680 000,00 zł (z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych w kwocie 570 000,00 zł, z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w planowanej 

kwocie 60 000,00 zł, z tytułu 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej wysokości 20 000,00 zł oraz z opłaty komunikacyjnej  

w planowanej kwocie 30 000,00 zł), w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 594 000,00 zł, 

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 

600,00 zł, wydatki rzeczowe kwotę 59 400,00 zł. 

< Rodziny zastępcze (rozdział 85508) w planowanej kwocie 3 279 776,00 zł 

Wydatki tego rozdziału finansowane będą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  

w planowanej kwocie 1 406 504,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w planowanej 

kwocie 363 076,00 zł, z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w planowanej kwocie  

665 000,00 zł, z dotacji przekazanej z powiatów na podstawie porozumień w planowanej kwocie 325 496,00 zł, 

z wpływów z opłaty komunikacyjnej w planowanej kwocie 48 000,00 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej  

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane  

z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa  

w wychowaniu dzieci w planowanej kwocie 471 700,00 zł.  

W rozdziale tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne przeznaczy się kwotę 54 309,00 zł w tym z dotacji 

celowej kwota 4 309,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 430 000,00 zł, na świadczenia na rzecz rodzin 

zastępczych kwotę 2 288 242,50 zł w tym z dotacji celowej kwota 467 030,00 zł, na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych kwotę 1 200,00 zł, na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych interwencyjnych oraz na 

pokrycie kosztów obsługi przez PCPR wyżej wymienionych zadań kwotę 36 409,00 zł w tym z dotacji celowej 

kwota 361,00 zł. 

Planuje się również w tym rozdziale wydatki na dotację celową w kwocie 454 828,00 zł na odpłatność 

za pobyt dzieci z Powiatu Dębickiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach (zestawienie dotacji 

przedstawia Załącznik Nr 1). 
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Planuje się również w tym rozdziale wydatki jako wkład własny w kwocie 14 787,50 zł do programu 

„Środowisko rodzinne – najlepiej w nim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Dębicy jak w tabeli Nr 8.  

 < Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – (rozdział 85510) w planowanej kwocie  

1 712 000,00 zł, w tym: 

 Dom Dziecka „ Hanka „ w Dębicy w planowanej na 2018 rok kwocie 1 252 000,00 zł (źródłem finansowania 

wydatków bieżących będzie udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie  

900 000,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatów w kwocie 252 000,00 zł, 25% dochodów 

jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

w planowanej wysokości 100 000,00 zł). 

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 960 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych kwotę 20 300,00 zł, na wydatki rzeczowe kwotę 271 700,00 zł. 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w planowanej na 2018 rok kwocie 130 531,00 zł (z udziału w 

podatku dochodowym od osób fizycznych w planowanej kwocie 20 000,00 zł oraz z części wyrównawczej 

subwencji ogólnej powiatów w kwocie 110 531,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla 

usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, na zagospodarowanie  

w formie rzeczowej, na odpłatność za pobyt dzieci w placówkach interwencyjnych oraz koszty obsługi wyżej 

wymienionych zadań. 

 W rozdziale Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze planuje się wydatki na dotację celową w kwocie  

329 469,00 zł na odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Dębickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

w innych powiatach. Dotacja ta finansowana będzie z części wyrównawczej subwencji ogólnej powiatów  

w kwocie 329 469,00 zł.(zestawienie dotacji przedstawia Załącznik Nr 1). 

< Pozostała działalność (rozdział 85595) – w planowanej kwocie 5 500,00 zł 

 Wydatki tego rozdziału finansowane będą z dochodów własnych powiatu z tytułu opłaty komunikacyjnej 

w planowanej kwocie 5 500,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów Domu 

Dziecka „Hanka” w Dębicy w kwocie 5 500,00 zł. 

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - planowana kwota 174 000,00 złotych. 

 Dział ten finansowany będzie z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za wykroczenia 

przeciw środowisku od osób fizycznych i prawnych w planowanej kwocie 174 000,00 zł  

z przeznaczeniem na: 

< Gospodarkę odpadami (rozdział 90002) w planowanej kwocie 4 500,00 zł; 

< Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)w planowanej kwocie 32 700,00 zł; 

< Pozostałą działalność (rozdział 90095) w planowanej kwocie 136 800,00 zł z przeznaczeniem na 

edukację ekologiczną, prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 

terenów na których występują te ruchy, inne zadania wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, 

wykonanie aktualizacji rejestru osuwisk zagrożonych masowymi ruchami ziemi, oraz zakup aparatu 

cyfrowego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w związku 

z realizacją zadań związanych z edukacja ekologiczną, wspomaganiem systemów gromadzenia  

i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku - zestawienie wydatków 

majątkowych przedstawia tabela nr 2.2: 

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - planowana kwota 198 000,00 złotych. 

 < Biblioteki (rozdział 92116) w planowanej kwocie 48 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy 

Miasto Dębica na prowadzenie biblioteki miejskiej i powiatowej (zestawienie dotacji przedstawia Załącznik  

Nr 1). Środki na to zadanie pochodzić będą z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów  

w planowanej kwocie 42 000,00 zł oraz z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej w planowanej kwocie 

6 000,00 zł 

 < Pozostała działalność (rozdział 92195) w planowanej kwocie 150 000,00 zł na zadania z zakresu 

upowszechniania kultury tj. między innymi organizowanie konkursów, nagradzanie twórców i animatorów 
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kultury. Środki na te zadania pochodzić będą z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów  

w planowanej kwocie 112 000,00 zł, z tytułu 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej wysokości 22 000,00 zł oraz z tytułu 

wpływów z opłaty komunikacyjnej w planowanej kwocie 16 000,00 zł. 

Dział 926 Kultura Fizyczna - planowana kwota 66 000,00 złotych. 

   Dział ten finansowany będzie z tytułu 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej wysokości 26 000,00 zł, z tytułu wpływów  

z opłaty komunikacyjnej w planowanej kwocie 40 000,00 zł, a wydatki przeznaczone będą w szczególności na 

pokrycie kosztów współorganizacji imprez sportowych z udziałem dzieci i młodzieży z powiatu dębickiego 

(rozdział 92695) w planowanej kwocie 47 000,00 zł oraz na dotację z budżetu powiatu dębickiego  

w planowanej kwocie 19 000,00 zł (zestawienie dotacji przedstawia Załącznik Nr 1).  

Planowane rozchody budżetu Powiatu Dębickiego na 2018 rok –kwota 239 413,00 złotych 

Rozchody budżetu Powiatu Dębickiego w 2018 w planowanej kwocie 239 413,00 zł finansowane będą  

z dochodów własnych powiatu z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Roczny plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok wynosić będzie 

2 165 000,00 zł i przedstawiony jest w załączniku Nr 2.  

Dochody realizowane będą przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy  

w planowanej kwocie 24 000,00 zł, przez Starostwo Powiatowe w Dębicy w planowanej kwocie 135 000,00 zł 

oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w planowanej kwocie 6 800,00 zł. 

Przewiduje się następujące tytuły pobierania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań 

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku: opłaty za czynsz, opłaty z tytułu trwałego 

zarządu i wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, opłaty za wydanie kart 

parkingowych. 

 

 

 Przewodniczący  

Rady Powiatu Dębickiego 

  

Mateusz Smoła 
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