
UCHWAŁA NR III/23/2015
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA
POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 235-237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 
911, 1146 i 164) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2015 w łącznej kwocie 74.794.142,79 zł, w 
tym:

1) dochody bieżące: 62.599.081,23 zł;

2) dochody majątkowe: 12.195.061,56 zł;

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa - Treść Kwota ogółem 
w zł

1 2 3 4 5 6
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 008 273,56

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa

6 008 273,56

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 400,00

2007 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu śr.europejskich

432 195,00

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
inwestyczje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat

1 020 541,52

6417 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
inwestyczje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat

3 408 852,78
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6419 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
inwestyczje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat

1 136 284,26

2. 020 Leśnictwo 50 725,00
02001 Gospodarka leśna 50 725,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

725,00

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych

50 000,00

3. 600 Transport i łączność 3 595 883,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 3 595 883,00

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

4 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 

pieniężnej
1 500,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między j.s.t. na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych

1 125 000,00

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych powiatu

2 459 383,00

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 105 114,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 105 114,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości

3 045 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 400 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

259 000,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

401 114,00

5. 710 Działalność usługowa 1 303 100,00
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 850 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 850 000,00

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne)

50 000,00
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2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

50 000,00

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 43 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

43 000,00

71015 Nadzór budowlany 360 100,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

360 100,00

6. 750 Administracja publiczna 308 871,00
75011 Urzędy wojewódzkie 200 871,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

200 871,00

75020 Starostwa powiatowe 80 000,00
0920 Pozostałe odsetki 80 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 28 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

28 000,00

7. 752 Obrona narodowa 1 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

1 500,00

8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

3 918 000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 918 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

3 918 000,00

9. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem

12 485 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw

1 985 000,00

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 900 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 85 000,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa
10 500 000,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 000 000,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500 000,00

10. 758 Różne rozliczenia 35 072 348,00
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75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego

28 761 378,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 761 378,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

powiatów
6 038 095,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 038 095,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 

powiatów
272 875,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 272 875,00
11. 801 Oświata i wychowanie 1 613 375,38

80130 Szkoły zawodowe 1 606 375,38
0690 Wpływy z różnych opłat 300,00
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

91 600,00

0830 Wpływy z usług 250,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 34 100,00

2007 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu śr.europejskich

972 389,38

2009 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu śr.europejskich

87 736,00

2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bież.gmin, powiatów pozyskane z in.źródeł

420 000,00

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

7 000,00

0830 Wpływy z usług 7 000,00

12. 851 Ochrona zdrowia 2 714 187,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego

2 714 187,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

2 714 187,00

13. 852 Pomoc społeczna 2 132 469,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 544 635,00

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

500 635,00

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 
j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów 
na dofinansowanie zadań bieżących

44 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 3062_______________________________________________________________________________________________________________



85202 Domy pomocy społecznej 895 570,00
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań własnych powiatu
895 570,00

85203 Ośrodki wsparcia 513 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

513 000,00

85204 Rodziny zastępcze 108 960,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między j.s.t.

78 960,00

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 
j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów 
na dofinansowanie zadań bieżących

30 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie

20 304,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

20 304,00

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 50 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00

14. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 673 672,85

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osob 
niepełnosprawnych

3 288,00

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

3 288,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 96 880,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

96 880,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 384 943,00

2007 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu śr.europejskich

62 643,00

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat 
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

322 300,00

85395 Pozostała działalność 188 561,85
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2007 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu śr.europejskich

180 037,86

2009 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu śr.europejskich

8 523,99

15. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 740 624,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 53 624,00

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

13 624,00

0830 Wpływy z usług 40 000,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 450 000,00

0830 Wpływy z usług 450 000,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 237 000,00

0830 Wpływy z usług 170 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 67 000,00

16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 71 000,00

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

71 000,00

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych

1 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 70 000,00
DOCHODY RAZEM 74 794 142,79

w tym:
dochody bieżące 62 599 081,23

w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 uofp

6 708 662,27

dochody majątkowe 12 195 061,56

zgodnie z poniższym zestawieniem:

§ 2. 1. Ustala się wydatki Budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2015 w łącznej kwocie 75.133.280,84 zł.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) plan wydatków bieżących na łączną kwotę 62.651.333,28 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

1 2 3 4
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010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 500 595,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 442 595,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 10 400,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 400,00
2) dotacje 432 195,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0,00
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

01095 Pozostała dzialalność 58 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 58 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 58 000,00
2) dotacje 0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0,00
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

020 LEŚNICTWO 110 949,00
02001 Gospodarka leśna 50 725,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 725,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 725,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 60 224,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 55 224,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 424,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 35 800,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 351 576,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 3 351 576,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 3 347 076,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 908 230,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 438 846,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00
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4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

630 TURYSTYKA 55 000,00
63095 Pozostała działalność 55 000,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,00
2) dotacje 50 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 839 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 839 000,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 839 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 193 250,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 645 750,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 783 100,00
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 50 000,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 50 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 330 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 330 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 330 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 43 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 43 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 43 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

71015 Nadzór budowlany 360 100,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 360 100,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 330 100,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 30 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 003 600,00
75011 Urzędy wojewódzkie 1 364 600,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 1 364 600,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 364 600,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

75019 Rady powiatów 215 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 9 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 206 000,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

75020 Starostwa powiatowe 6 285 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 6 270 400,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 375 300,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 895 100,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 600,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0,00
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

75045 Kwalifikacja wojskowa 28 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 27 850,00
w tym:
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 623,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14 227,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 111 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 111 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 108 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

752 OBRONA NARODOWA 1 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 1 500,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 500,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 3 998 000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 918 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 3 643 100,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 229 658,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 413 442,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 274 900,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

75412 Ochotnicze straże pożarne 50 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 0,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje 50 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000,00
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w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

75495 Pozostała działalność 20 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 20 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 662 348,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 384 806,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 0,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu 1 384 806,00

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 277 542,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 0,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 277 542,00
6) wydatki na obsługę długu

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 280 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 280 000,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 280 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 280 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
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4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 450 201,10
80102 Szkoły podstawowe specjalne 972 821,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 925 979,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 865 600,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 60 379,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 842,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

80110 Gimnazja 550 735,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 299 475,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250 387,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 49 088,00
2) dotacje 215 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 260,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

80111 Gimnazja specjalne 1 802 443,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 1 722 951,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 533 161,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 189 790,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 492,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

80113 Dowożenie uczniów do szkół 22 593,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 22 593,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 22 593,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

80120 Licea ogólnokształcące 5 318 619,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 3 649 276,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 161 965,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 487 311,00
2) dotacje 1 590 000,00
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3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 343,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

80130 Szkoły zawodowe 15 658 654,10
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 13 496 294,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 593 082,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 903 212,00
2) dotacje 246 800,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 351 573,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1 563 987,10
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

80134 Szkoły zawodowe specjalne 753 181,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 721 082,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 650 349,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 70 733,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 099,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

80140 Centra kształcenia ustawicznego 267 655,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 267 012,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260 125,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 887,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 643,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 90 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 90 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 90 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

80195 Pozostała działalność 13 500,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 3 500,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 500,00
2) dotacje
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3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

851 OCHRONA ZDROWIA 2 744 187,00
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne... 2 714 187,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 2 714 187,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 714 187,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85195 Pozostała działalność 30 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 0,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 0,00
2) dotacje 30 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

852 POMOC SPOŁECZNA 6 007 683,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 528 191,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 1 511 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 130 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 381 000,00
2) dotacje 889 191,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 000,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85202 Domy pomocy społecznej 995 570,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 0,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje 995 570,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85203 Ośrodki wsparcia 513 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 513 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 404 330,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 14 – Poz. 3062_______________________________________________________________________________________________________________



b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 108 670,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85204 Rodziny zastępcze 1 239 318,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 160 700,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16 200,00
2) dotacje 300 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 778 618,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 304,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 20 304,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 934,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 370,00
2) dotacje 0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 646 300,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 645 800,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 570 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 75 800,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione... 60 000,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 59 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 200,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18 800,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85295 Pozostała dzialalność 5 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00
w tym:
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

853 POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 807 206,18

85311 Rehabilitacja zawodowa
i społ.osób niep. 174 264,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 0,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje 174 264,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85321 Zespoły d.s.orzekania
o niepełnosprawności 158 000,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 158 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 288,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 37 712,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85333 Powiatowe urzędy pracy 2 096 090,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 2 018 392,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 870 392,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 148 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 73 698,00
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85395 Pozostała działalność 378 852,18
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 0,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 378 852,18
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 583 197,00
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85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 727 151,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 1 661 148,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 404 017,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 257 131,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 003,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 976 310,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 974 170,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 884 170,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 90 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 140,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85415 Pomoc materialna uczniów 76 090,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 0,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 090,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 791 435,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 788 935,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 507 924,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 281 011,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 992 211,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 1 928 438,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 378 438,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 550 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 773,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu
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85446 Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli 20 000,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 20 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 71 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 27 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00
2) dotacje 25 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

90002 Gospodarka odpadami 27 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00
2) dotacje 25 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 5 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 10 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 000,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
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5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

90095 Pozostała działalność 2 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00
2) dotacje 0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 158 000,00

92105 Pozostałe zadania
w zakresie kultury 60 000,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 000,00
2) dotacje 50 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

92116 Biblioteki 98 000,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 0,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje 98 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

926 KULTURA FIZYCZNA 244 191,00
92601 Obiekty sportowe 85 841,00

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 85 841,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 441,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 34 400,00
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 158 350,00
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 77 150,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 150,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 62 000,00
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2) dotacje 50 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 200,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu

Ogółem wydatki 62 651 333,28
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 51 406 202,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000 825,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11 405 377,00
2) dotacje 5 221 020,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 345 226,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 2 016 537,28
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 277 542,00

6) wydatki na obsługę długu 1 384 806,00

Ogółem wydatki - sprawdzenie 62 651 333,28

2) plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.481.947,56 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:
w tym:

w tym:

Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok
(suma p. 5)

wydatki na 
inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

wydatki na 
programy fin.z 
udz.środków, 

o których mowa 
w art.. 5 ust.1 pkt 

2 i 3 uofp

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 565 678,56 5 565 678,56 4 545 137,04

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 5 565 678,56 5 565 678,56 4 545 137,04

w tym:

zagospodarowanie poscaleniowe 
w Gminie Szczurowa na obiektach: 
Strzelce Małe i Rajsko-Szczurowa-
Niedzieliska

5 565 678,56 5 565 678,56 4 545 137,04

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 491 269,00 6 491 269,00 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 75 386,00 75 386,00 0,00

w tym:

Pomoc finansowa dla Województwa 
Małopolskiego na zadanie: 
"Modernizacja DW nr 
768 Koszyce_brzesko - etap I - 
Budowa odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 768 od węzła autostrady A4 do 
skrzyżowania z drogą gminną".

75 386,00 75 386,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 6 246 170,00 6 246 170,00 0,00

w tym:
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Przebudowa dróg powiatowych Nr 
1430K Brzesko-Szczepanów-
Borzęcin, Nr 1434K Maszkienice-
Wokowice wraz z budową 
chodników w msc. Jadowniki 
i Maszkienice - dotacja - 2.459.383 
zł, udział własny Powiatu 
Brzeskiego - 1.700.000 zł, udział 
Gminy Dębno - 150.000 zł, udział 
Gminy Brzesko - 400.000 zł, inne - 
1.500 zł

4 710 883,00 4 710 883,00 0,00

budowa chodników przy drogach 
powiatowych 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

przebudowa drogi do SP ZOZ 175 000,00 175 000,00 0,00

przebudowa przepustu 150 000,00 150 000,00 0,00

odszkodowania za grunt i składniki 
trwale znajdujące się na gruncie 
(ul.Leśna)

210 287,00 210 287,00 0,00

60078 Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 169 713,00 169 713,00 0,00

w tym:

udział własny Powiatu Brzeskiego 169 713,00 169 713,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00 200 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 200 000,00 200 000,00 0,00

w tym:

zakup gruntu 200 000,00 200 000,00 0,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 000,00 15 000,00 0,00

75020 Starostwa powiatowe 15 000,00 15 000,00 0,00

w tym:

zakupy inwestycyjne Starostwa 
Powiatowego w Brzesku 15 000,00 15 000,00 0,00

754
BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

210 000,00 210 000,00 0,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 10 000,00 0,00

w tym:

wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 
- udział w zakupie samochodu na 
potrzeby Komendy Powiatowej 
Policji w Brzesku

10 000,00 10 000,00 0,00

75405 Komendy powiatowe Policji 100 000,00 100 000,00 0,00
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w tym:

projekt budowlany Komendy 
Powiatowej Policji w Brzesku 100 000,00 100 000,00 0,00

75411 Komendy powiatowe PSP 100 000,00 100 000,00 0,00

w tym:

zakupy inwestycyjne Komendy 
Powiatowej PSP w Brzesku 100 000,00 100 000,00 0,00

Ogółem wydatki 12 481 947,56 12 481 947,56 4 545 137,04

§ 3. 1. Ustala się deficyt Budżetu Powiatu Brzeskiego w kwocie 339.138,05 zł, który zostanie pokryty 
przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 339.138,05 zł.

2. Ustala się przychody Budżetu Powiatu Brzeskiego w łącznej kwocie 339.138,05 zł z tytułu wolnych 
środków z lat ubiegłych w kwocie 339.138,05 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2015 na pokrycie występującego 
w ciągu roku przejściowego deficytu Budżetu Powiatu Brzeskiego do kwoty 3.000.000 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzeskiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach 
określonych limitami określonymi w § 4.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Powiat Brzeski w wysokości 277.542 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 95.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej 185.000 zł, w tym:

1) rezerwę na wydatki dla działu 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
w kwocie 80.000 zł;

2) rezerwę na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 
105.000 zł,

§ 8. W planie dochodów i wydatków, o których mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
Powiatowi Brzeskiemu odrębnymi ustawami, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział Rozdział § Treść Dochody w zł Wydatki 
w zł

1 2 3 4 5 6
020 Leśnictwo 725 725

02001 Gospodarka leśna 725

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

725

02001 Gospodarka leśna 725
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 725

700 Gospodarka mieszkaniowa 259 000 259 000
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70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 259 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

259 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 259 000

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone 193 000

b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 66 000

710 Działalność usługowa 453 100 453 100

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 50 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

50 000

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 50 000

w tym:
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 50 000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 43 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

43 000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 43 000

w tym:
wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 43 000

71015 Nadzór budowlany 360 100

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

360 100

71015 Nadzór budowlany 360 100

w tym:
wydatki jednostek budżetowych 360 100
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w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone 330 100

b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 30 000

750 Administracja publiczna 228 871 228 871

75011 Urzędy wojewódzkie 200 871

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

200 871

75011 Urzędy wojewódzkie 200 871

w tym:
wydatki jednostek budżetowych 200 871
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone 200 871

75045 Kwalifikacja wojskowa 28 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

28 000

75045 Kwalifikacja wojskowa 28 000

w tym:
wydatki jednostek budżetowych 27 850
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone 13 623

b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 14 227

świadczenia na rzecz osób fizycznych 150

752 Obrona narodowa 1 500 1 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 1 500
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 1 500

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 3 918 000 3 918 000
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75411 Komendy powiatowe PSP 3 918 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 918 000

75411 Komendy powiatowe PSP 3 918 000

w tym:
wydatki jednostek budżetowych 3 643 100
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone 3 229 658

b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 413 442

świadczenia na rzecz osób fizycznych 274 900

851 Ochrona zdrowia 2 714 187 2 714 187

85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 714 187

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 714 187

85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 714 187

w tym:
wydatki jednostek budżetowych 2 714 187
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone 2 714 187

852 Pomoc społeczna 533 304 533 304

85203 Ośrodki wsparcia 513 000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

513 000

85203 Ośrodki wsparcia 513 000

w tym:
wydatki jednostek budżetowych 513 000
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone 404 330

b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 108 670
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85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 20 304

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

20 304

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 20 304

w tym:
wydatki jednostek budżetowych 20 304
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone 10 934

b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 9 370

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 96 880 96 880

85321 Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 96 880

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

96 880

85321 Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 96 880

w tym:
wydatki jednostek budżetowych 96 880
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone 77 504

b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 19 376

RAZEM 8 205 567 8 205 567

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Dochody w zł Wydatki w zł

1 2 3 4 5 6 7
1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 250 000 250 000

1.1. Drogi publiczne powiatowe 60014 250 000 250 000

1.1.1.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej 
między j.s.t. na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych

6300 250 000

w tym:
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pomoc finansowa z Gminy Brzesko 150 000

pomoc finansowa Gminy Dębno 100 000

Wydatki majątkowe 250 000
w tym:

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1430K 
Brzesko-Szczepanów-Borzęcin, Nr 1434K 
Maszkienice-Wokowice wraz z budową 
chodników w msc. Jadowniki i Maszkienice

250 000

2. POMOC SPOŁECZNA 852 579 595 579 595

2.1. Placówki opiekuńczo-
wychowawcze 85201 500 635 500 635

2.1.1.

Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zad. bież. realiz.
na podstawie porozumień
między j.s.t.

2320 500 635

w tym:

dotacje otrzymane z powiatów na 
utrzymanie dzieci w Domu Dziecka 
w Jasieniu

500 635

Wydatki bieżące 500 635

w tym:

wydatki jednostek budżetowych 500 635

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 250 635

wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 250 000

2.2. Rodziny zastępcze 85204 78 960 78 960

2.2.1.
Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zad. bież. realiz.na 
podstawie porozumień między j.s.t.

2320 78 960

w tym:

dotacje otrzymane z powiatów na 
utrzymanie dzieci w rodzinach 
zastępczych

78 960

Wydatki bieżące 78 960

w tym:

dotacje 78 960
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3.
POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ

853 3 288 3 288

3.1.
Rehabilitacja zawodowa 
i społeczna osób 
niepełnosprawnych

85311 3 288

3.1.1.
Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zad. bież. realiz.na 
podstawie porozumień między j.s.t.

2320 3 288

w tym:

dotacje z innych powiatów za 
uczestników WTZ 3 288

Wydatki bieżące 3 288

w tym:

dotacje 3 288

4. Ogółem 832 883 832 883

3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Wydatki w zł

1 2 3 4 5 6
1. OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 160 000

1.1. Gimnazja 80110 160 000
1.1.1. Wydatki bieżące 160 000

w tym:
dotacja dla Gminy Dębno 
w związku z przekazaniem 
gimnazjum

2320 160 000

2. POMOC SPOŁECZNA 852 1 189 191

2.1. Placówki opiekuńczo-
wychowawcze 85201 889 191

2.1.1. Wydatki bieżące 889 191

w tym:

dotacje dla innych powiatów 2320 889 191

2.2. Rodziny zastępcze 85204 300 000

2.2.1. Wydatki bieżące 300 000

w tym:

dotacje dla innych powiatów 2320 300 000
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3.
POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ

853 9 864

3.1.
Rehabilitacja zawodowa 
i społeczna osob 
niepełnosprawnych

85311 9 864

3.1.1. Wydatki bieżące 9 864

w tym:

dotacje dla powiatów za 
uczestników WTZ-ów 2320 9 864

4. GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 25 000

4.1. Gospodarka odpadami 90002 25 000

4.1.1. Wydatki bieżące 25 000

w tym:

dotacje dla gmin na usuwanie 
azbestu 2310 25 000

5.
KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

921 98 000

5.1. Biblioteki 92116 98 000

5.1.1. Wydatki bieżące 98 000

w tym:

dotacja dla Gminy Brzesko 2310 98 000

6. Dotacje ogółem 1 482 055

4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie 
z poniższym zestawieniem:

L.p. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody w zł

1 2 3 4 5

1. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 71 000

1.3. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 71 000

1.3.1. § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób 
prawnych i innych jedn.organ. 1 000

1.3.2. § 0690 - wpływy z różnych opłat 70 000
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2. Razem plan dochodów 71 000

5) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie 
z poniższym zestawieniem:

L.p. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki w zł

1 2 3 4 5

1. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 71 000

1.1. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 27 000

w tym:

1.1.1. 1) wydatki bieżące 27 000

w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 2 000

dotacje dla spółek wodnych 25 000

1.2. 90002 Gospodarka odpadami 27 000

w tym:
1.2.1. wydatki bieżące 27 000

w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 2 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 2 000

2) dotacje 25 000
w tym:

dotacje dla gmin z terenu Powiatu Brzeskiego na 
usuwanie azbestu 25 000

1.3. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 5 000

w tym:

1.3.1. wydatki bieżące 5 000
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 5 000

w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 5 000

1.4. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 10 000

w tym:

1.4.1. wydatki bieżące 10 000

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 10 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 10 000
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1.5. 90095 Pozostała działalność 2 000
w tym:

1.5.1. wydatki bieżące 2 000
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 2 000
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 2 000

2. Razem plan wydatków 71 000

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzeskiego do:

1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego innych niż określone 
w art. 257 ustawy o finansach publicznych;

2) lokowania w trakcie realizacji Budżetu Powiatu Brzeskiego czasowo wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę Budżetu.

§ 10. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane z Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2015 roku 
jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 11. Przyjmuje się plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych 
na 2015 rok, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

 
Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Brzyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/2015
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2015 roku

Tabela nr 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym:
L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota w zł

przedm. podmiot. celowe

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Zwrot dotacji do 
Wojewody Małopolskiego - 
wyprzedzającego 
finansowania programu 
scaleń gruntów

010 01005 432 195 432 195

2.

Dotacja dla Gminy Dębno 
z tytułu zwrotu środków 
przeznaczonych na 
prowadzenie gimnazjum

801 80110 160 000 160 000

3.

Dotacje dla powiatów 
wynikające z porozumień 
w zakresie odpłatności za 
pobyt dzieci w domach 
dziecka

852 85201 889 191 889 191

4.

Dotacje dla powiatów 
wynikające z porozumień 
w zakresie odpłatności za 
pobyt dzieci w rodzinach 
zastępczych

852 85204 300 000 300 000

5. Dotacje dla powiatów za 
uczestników WTZ-ów 853 85311 9 864 9 864

6.
Dotacje dla gmin z terenu 
Powiatu Brzeskiego na 
usuwanie azbestu

900 90002 25 000 25 000

7.
Dotacja dla Gminy Brzesko 
w dziedzinie biblioteki 
powiatowej

921 92116 98 000 98 000

RAZEM 1 914 250 0 0 1 914 250

Tabela nr 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

w tym:L.p
. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota 

w zł przedm. podmiot. celowe

1 2 3 4 5 6 7 8
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1.

Dotacje dla podmiotów 
realizujących zadania 
zlecone w drodze 
konkursów

630 63095 50 000 50 000

2.
Dotacje dla OSP na 
terenie Powiatu 
Brzeskiego

754 75412 50 000 0 50 000

3.
Dotacje dla szkół 
prowadzonych przez 
inny organ

801 80110 55 000 55 000

4.
Dotacje dla szkół 
prowadzonych przez 
inny organ

801 80120 1 590 000 1 590 000

5.
Dotacje dla szkół 
prowadzonych przez 
inny organ

801 80130 246 800 246 800

6.

Dotacje dla podmiotów 
realizujących zadania 
zlecone w drodze 
konkursów

851 85195 30 000 30 000

7. Dotacje dla podmiotów 
prowadzących DPS-y 852 85202 995 570 995 570

8. Dotacje dla podmiotów 
prowadzących WTZ-y 853 85311 164 400 164 400

9. Dotacje dla spółek 
wodnych 900 90001 25 000 25 000

10.

Dotacje dla podmiotów 
realizujących zadania 
zlecone w drodze 
konkursów

921 92105 50 000 50 000

11.

Dotacje dla podmiotów 
realizujących zadania 
zlecone w drodze 
konkursów

926 92605 50 000 50 000

RAZEM 3 306 770 0 1 891 800 1 414 970

RAZEM DOTACJE 5 221 020 0 1 891 800 3 329 220
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2015
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

Tabela nr 1 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 

L.p. Treść Plan na 2015 rok w zł 
1. Stan środków finansowych na 1 stycznia roku budżetowego 0
2. Dochody 30 000 
3. Wydatki ogółem 30 000 

w tym:
wydatki bieżące 30 000

4. Stan środków finansowych na 31 grudnia roku budżetowego 0
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