Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/27/2014
Rady Powiatu
Wielickiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2015 ROKU

Dział

Rozdział

010

01005

Nazwa

Plan

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

4 237 661,00 zł

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

4 237 661,00 zł

w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (§2110)

10 000,00 zł

w tym dochody majątkowe:
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
(§6280)

600

60014

4 227 661,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 409 000,00 zł

Drogi publiczne powiatowe

1 409 000,00 zł

w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat (§0690)

250 000,00 zł

Pozostałe odsetki (§0920)

2 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów (§0970)

7 000,00 zł

w tym dochody majątkowe:

700
70005

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)

1 150 000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

756 500,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

756 500,00 zł

w tym dochody bieżące:

710

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

211 000,00 zł

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

545 500,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71013

2 867 475,00 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (§2110)

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

200 000,00 zł

200 000,00 zł

2 102 000,00 zł

w tym dochody bieżące:
Wpływy z usług (§0830)

2 100 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (§2110)
71015

Nadzór budowlany

2 000,00 zł

565 475,00 zł

w tym dochody bieżące:
Pozostałe odsetki (§0920)

500,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (§2110)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)

1

563 800,00 zł

1 175,00 zł

Dział

Rozdział

750

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011

Plan

2 998 441,00 zł

Urzędy wojewódzkie

264 441,00 zł

w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (§2110)
75020

Starostwa powiatowe

2 707 000,00 zł

w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat (§0690)

2 000,00 zł

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 (§0750)

75045

264 441,00 zł

2 155 000,00 zł

Pozostałe odsetki (§0920)

250 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów (§0970)

300 000,00 zł

Kwalifikacja wojskowa

27 000,00 zł

w tym dochody bieżące:

752

75212

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

27 000,00 zł

OBRONA NARODOWA

4 000,00 zł

Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 zł

w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (§2110)

754

75411

4 000,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

4 319 050,00 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 319 050,00 zł

w tym dochody bieżące:
Pozostałe odsetki (§0920)

2 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów (§0970)

1 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (§2110)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

756

75618

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

4 316 000,00 zł

50,00 zł

28 712 050,00 zł

3 300 000,00 zł

w tym dochody bieżące:
Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)

75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3 300 000,00 zł

25 412 050,00 zł

w tym dochody bieżące:
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)
Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)

2

23 912 050,00 zł
1 500 000,00 zł

Dział

Rozdział

758

75801

Nazwa

Plan

RÓŻNE ROZLICZENIA

21 709 358,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

18 907 476,00 zł

w tym dochody bieżące:

75803

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)

18 907 476,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

1 504 438,00 zł

w tym dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)

75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 504 438,00 zł

1 297 444,00 zł

w tym dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80102

1 297 444,00 zł

1 336 757,00 zł

Szkoły podstawowe specjalne

2 100,00 zł

w tym dochody bieżące:
Pozostałe odsetki (§0920)

1 300,00 zł

Wpływy z różnych dochodów (§0970)

80114

800,00 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

300,00 zł

w tym dochody bieżące:

80120

Pozostałe odsetki (§0920)

200,00 zł

Wpływy z różnych dochodów (§0970)

100,00 zł

Licea ogólnokształcące

21 200,00 zł

w tym dochody bieżące:
Pozostałe odsetki (§0920)

80130

2 700,00 zł

Wpływy z różnych dochodów (§0970)

18 500,00 zł

Szkoły zawodowe

4 000,00 zł

w tym dochody bieżące:
Pozostałe odsetki (§0920)
Wpływy z różnych dochodów (§0970)

80140

1 000,00 zł
3 000,00 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki
dokształcania zawodowego

73 804,00 zł

w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów (§0970)

80146

73 804,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

604 652,00 zł

w tym dochody bieżące:

80195

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 środków europejskich (§2007)

513 950,00 zł

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 środków europejskich (§2009)

90 702,00 zł

Pozostała działalność
w tym dochody bieżące:

630 701,00 zł

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 środków europejskich (§2007)

156 148,00 zł

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 środków europejskich (§2009)

4 133,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł (§2701)

3

470 420,00 zł

Dział

Rozdział

851

85156

Nazwa

Plan

OCHRONA ZDROWIA

2 768 605,00 zł

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

2 768 605,00 zł

w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (§2110)

852

POMOC SPOŁECZNA

85201

2 768 605,00 zł

2 328 760,00 zł

Placówki opiekuńczo- wychowawcze

624 698,00 zł

w tym dochody bieżące:
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§0680)
Pozostałe odsetki (§0920)

1 000,00 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących (§2900)

85202

10 000,00 zł

Domy pomocy społecznej

613 698,00 zł

478 392,00 zł

w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu (§2130)

85203

Ośrodki wsparcia

478 392,00 zł

618 152,00 zł

w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (§2110)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)

85204

Rodziny zastępcze

618 120,00 zł

32,00 zł

596 350,00 zł

w tym dochody bieżące:
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§0680)

3 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat (§0690)

1 000,00 zł

Pozostałe odsetki (§0920)

2 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów (§0970)

170,00 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących (§2900)

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

590 180,00 zł

6 768,00 zł

w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (§2110)

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

6 768,00 zł

4 400,00 zł

w tym dochody bieżące:
Pozostałe odsetki (§0920)

4 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów (§0970)

400,00 zł

4

Dział

Rozdział

853

85321

Nazwa

Plan

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

842 817,00 zł

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

180 080,00 zł

w tym dochody bieżące:
Pozostałe odsetki (§0920)

300,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (§2110)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)

85333

Powiatowe urzędy pracy
w tym dochody bieżące:

600,00 zł

506 088,00 zł

Pozostałe odsetki (§0920)

1 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów (§0970)

250,00 zł

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 środków europejskich (§2007)
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690)
85395

179 180,00 zł

Pozostała działalność

55 838,00 zł

449 000,00 zł

156 649,00 zł

w tym dochody bieżące:

854

85406

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 środków europejskich (§2007)

133 151,00 zł

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 środków europejskich (§2009)

23 498,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

2 500,00 zł

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1 700,00 zł

w tym dochody bieżące:
Pozostałe odsetki (§0920)

1 300,00 zł

Wpływy z różnych dochodów (§0970)
85407

400,00 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego

800,00 zł

w tym dochody bieżące:

900

90019

Pozostałe odsetki (§0920)

600,00 zł

Wpływy z różnych dochodów (§0970)

200,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

85 000,00 zł

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

85 000,00 zł

w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat (§0690)

85 000,00 zł

RAZEM

74 377 974,00 zł

w tym:
DOCHODY BIEŻĄCE

69 000 313,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

5 377 661,00 zł

5

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/27/2014
Rady Powiatu
Wielickiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2015 ROKU

Dział

Rozdział

010
01005

Nazwa

Kwota

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

4 237 661,00 zł

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

4 237 661,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

10 000,00 zł

b) wydatki majątkowe

020
02001

4 227 661,00 zł

LEŚNICTWO

38 474,00 zł

Gospodarka leśna

15 000,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
02002

15 000,00 zł

Nadzór nad gospodarką leśną

23 474,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

600

23 474,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60013

13 549 877,00 zł

Drogi publiczne wojewódzkie

5 443,00 zł

w tym:
b) wydatki majątkowe
60014

60016

5 443,00 zł

Drogi publiczne powiatowe
w tym:

12 194 434,00 zł

a) wydatki bieżące

6 144 434,00 zł

b) wydatki majątkowe

6 050 000,00 zł

Drogi publiczne gminne

1 300 000,00 zł

w tym:
a) wydatki majątkowe
60078

1 300 000,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

50 000,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

630
63003

50 000,00 zł

TURYSTYKA

25 000,00 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

25 000,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

700
70005

25 000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

211 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

211 000,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

211 000,00 zł

6

Dział

Rozdział

710

Nazwa

Kwota

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71013

2 200 800,00 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

400 000,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

71014

400 000,00 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

1 237 000,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

102 000,00 zł

b) wydatki majątkowe
71015

1 135 000,00 zł

Nadzór budowlany

563 800,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

750

563 800,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011

15 053 461,00 zł

Urzędy wojewódzkie

264 441,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
75019

264 441,00 zł

Rady powiatów
w tym:

411 020,00 zł

a) wydatki bieżące
75020

411 020,00 zł

Starostwa powiatowe

13 901 000,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

75045

11 351 000,00 zł
2 550 000,00 zł

Kwalifikacja wojskowa

27 000,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
75075

27 000,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

350 000,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące
75095

350 000,00 zł

Pozostała działalność

100 000,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące

752
75212

100 000,00 zł

OBRONA NARODOWA

4 000,00 zł

Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

754

75411

4 000,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

4 497 000,00 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 416 000,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
75414

4 316 000,00 zł
100 000,00 zł

Obrona cywilna
w tym:

8 000,00 zł

a) wydatki bieżące

75421

8 000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe
w tym:

71 500,00 zł

a) wydatki bieżące

71 500,00 zł

7

Dział

Rozdział
75495

Nazwa

Kwota

Pozostała działalność

1 500,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

757
75702

1 500,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1 249 476,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego

1 249 476,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

758
75818

1 249 476,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

380 000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

380 000,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

801

380 000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE
80102

22 087 583,00 zł

Szkoły podstawowe specjalne

2 023 149,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
80111

2 023 149,00 zł

Gimnazja specjalne

1 618 856,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
80114

1 618 856,00 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

486 276,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

80120

486 276,00 zł

Licea ogólnokształcące

5 328 868,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

5 178 868,00 zł

b) wydatki majątkowe
80130

150 000,00 zł

Szkoły zawodowe

7 026 854,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące

6 994 854,00 zł

b) wydatki majątkowe
80134

32 000,00 zł

Szkoły zawodowe specjalne

265 863,00 zł

w tym:

80140

a) wydatki bieżące

265 863,00 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki
dokształcania zawodowego

73 804,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące

80146

73 804,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

706 606,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
80195

706 606,00 zł

Pozostała działalność

4 557 307,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

4 557 307,00 zł

8

Dział

Rozdział

851

85156

Nazwa

Kwota

OCHRONA ZDROWIA

2 783 605,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 768 605,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
85195

2 768 605,00 zł

Pozostała działalność

15 000,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

852
85201

15 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

6 143 891,00 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 679 796,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
85202

1 679 796,00 zł

Domy pomocy społecznej

478 392,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
85203

478 392,00 zł

Ośrodki wsparcia

618 120,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
85204

618 120,00 zł

Rodziny zastępcze

1 829 962,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
85205

1 829 962,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

9 768,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące

85206

9 768,00 zł

Wspieranie rodziny

420 000,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące

85218

420 000,00 zł

Powiatowe centra pomocy rodzinie

933 466,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

85220

933 466,00 zł

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej

174 387,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

853

174 387,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

2 649 281,00 zł
105 216,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
85321

105 216,00 zł

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

279 180,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące
85333

279 180,00 zł

Powiatowe urzędy pracy

2 108 236,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

2 108 236,00 zł

9

Dział

Rozdział
85395

Nazwa

Kwota

Pozostała działalność

156 649,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

854

156 649,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401

4 574 469,00 zł

Świetlice szkolne

113 906,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
85404

113 906,00 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

208 687,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

85406

208 687,00 zł

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
w tym:
a) wydatki bieżące

2 265 941,00 zł

b) wydatki majątkowe
85407

2 276 941,00 zł

11 000,00 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego

1 618 953,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
85410

1 618 953,00 zł

Internaty i bursy szkolne

239 329,00 zł

w tym:

85415

a) wydatki bieżące

239 329,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów

61 500,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące

85446

61 500,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

23 110,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące
85495

23 110,00 zł

Pozostała działalność

32 043,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące

900
90095

32 043,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

87 000,00 zł

Pozostała działalność

87 000,00 zł

w tym:
a) wydatki bieżące

921
92116

87 000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

218 404,00 zł

Biblioteki
w tym:

118 404,00 zł

a) wydatki bieżące
92195

118 404,00 zł

Pozostała działalność
w tym:

100 000,00 zł

a) wydatki bieżące

926
92605

100 000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

176 000,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:

176 000,00 zł

a) wydatki bieżące

176 000,00 zł

RAZEM
w tym:
WYDATKI BIEŻĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE
REZERWY BUDŻETU

80 166 982,00 zł
64 225 878,00 zł
15 561 104,00 zł
380 000,00 zł
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Dział

Rozdział

010
01005

Nazwa

Kwota

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

10 000,00 zł

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
w tym:

10 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
020
02001

38 474,00 zł

Gospodarka leśna
w tym:

15 000,00 zł

Nadzór nad gospodarką leśną
w tym:

60014

63003

23 474,00 zł
23 474,00 zł

6 194 434,00 zł

Drogi publiczne powiatowe
w tym:

6 144 434,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

5 959 934,00 zł

w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

968 512,00 zł
4 991 422,00 zł
178 500,00 zł

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

630

15 000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące

60078

15 000,00 zł

23 474,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

600

10 000,00 zł

LEŚNICTWO

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
02002

10 000,00 zł

6 000,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:

50 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

50 000,00 zł

w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

50 000,00 zł

TURYSTYKA

25 000,00 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

25 000,00 zł

w tym:
2. dotacje na zadania bieżące

700
70005

25 000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

211 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:

211 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71013

211 000,00 zł
110 300,00 zł
100 700,00 zł

1 065 800,00 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

11

400 000,00 zł

400 000,00 zł
400 000,00 zł

Dział

Rozdział

71014

Nazwa

Kwota

Opracowania geodezyjne i kartograficzne
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

71015

Nadzór budowlany
w tym:

102 000,00 zł

102 000,00 zł
102 000,00 zł
563 800,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

563 800,00 zł

w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011

Urzędy wojewódzkie
w tym:

264 441,00 zł

Rady powiatów
w tym:

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Starostwa powiatowe
w tym:

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Kwalifikacja wojskowa
w tym:

1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
75095

Pozostała działalność
w tym:

75212

46 020,00 zł
365 000,00 zł

11 317 000,00 zł
7 435 000,00 zł
3 882 000,00 zł
34 000,00 zł

14 820,00 zł
8 218,00 zł
6 602,00 zł
12 180,00 zł
350 000,00 zł

350 000,00 zł
20 000,00 zł
330 000,00 zł
100 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

752

46 020,00 zł

27 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75075

264 441,00 zł

11 351 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

75045

264 441,00 zł

411 020,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

75020

89 101,00 zł

12 503 461,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
75019

474 699,00 zł

100 000,00 zł
100 000,00 zł

OBRONA NARODOWA

4 000,00 zł

Pozostałe wydatki obronne
w tym:

4 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12

4 000,00 zł
300,00 zł
3 700,00 zł

Dział

Rozdział

754
75411

Nazwa

Kwota

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

4 397 000,00 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym:

4 316 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
75414

Obrona cywilna
w tym:

75495

757

75702

3 755 218,00 zł
304 882,00 zł
255 900,00 zł
8 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
75421

4 060 100,00 zł

Zarządzanie kryzysowe
w tym:

8 000,00 zł
600,00 zł
7 400,00 zł
71 500,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

71 500,00 zł

w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

43 200,00 zł
28 300,00 zł

Pozostała działalność
w tym:

1 500,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 500,00 zł

w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 500,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1 249 476,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

1 249 476,00 zł

w tym:

758
75818

5. wydatki na obsługę długu

1 249 476,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

380 000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe
w tym:

380 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE
80102

380 000,00 zł

21 905 583,00 zł

Szkoły podstawowe specjalne
w tym:

2 023 149,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
80111

380 000,00 zł

Gimnazja specjalne
w tym:

2 020 509,00 zł
1 890 291,00 zł
130 218,00 zł
2 640,00 zł
1 618 856,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

13

1 616 576,00 zł
1 529 444,00 zł
87 132,00 zł
2 280,00 zł

Dział

Rozdział

80114

Nazwa

Kwota

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

80120

Licea ogólnokształcące
w tym:

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące

Szkoły zawodowe
w tym:

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące

Szkoły zawodowe specjalne
w tym:

3 878 680,00 zł
581 902,00 zł

36 683,00 zł

6 595 214,00 zł
5 871 938,00 zł
723 276,00 zł

83 364,00 zł
265 863,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki
dokształcania zawodowego
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80195

4 460 582,00 zł

316 276,00 zł

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

80146

1 200,00 zł

6 994 854,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80140

438 759,00 zł
46 317,00 zł

681 603,00 zł

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

80134

485 076,00 zł

5 178 868,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80130

486 276,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:

265 863,00 zł
256 091,00 zł
9 772,00 zł

73 804,00 zł

73 804,00 zł
54 004,00 zł
19 800,00 zł
706 606,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

101 954,00 zł

w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

101 954,00 zł

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

604 652,00 zł

Pozostała działalność

4 557 307,00 zł

w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
851
85156

3 903 184,00 zł
120 801,00 zł
3 782 383,00 zł

654 123,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

2 783 605,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
w tym:

2 768 605,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące

2 750 135,00 zł
2 750 135,00 zł
18 470,00 zł

14

Dział

Rozdział

85195

Nazwa

Kwota

Pozostała działalność
w tym:

15 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 000,00 zł

w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące

852
85201

5 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

6 143 891,00 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze
w tym:

1 679 796,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

76 200,00 zł

w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85202

Domy pomocy społecznej
w tym:

478 392,00 zł

Ośrodki wsparcia

618 120,00 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
85204

618 120,00 zł

Rodziny zastępcze
w tym:

1 829 962,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85206

Wspieranie rodziny

9 768,00 zł

9 768,00 zł
6 300,00 zł
3 468,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

931 966,00 zł

1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

109 150,00 zł

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
ośrodki interwencji kryzysowej
w tym:

822 816,00 zł

1 500,00 zł
174 387,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

174 137,00 zł

w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

155 678,00 zł
18 459,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85311

1 226 000,00 zł

933 466,00 zł

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

853

487 717,00 zł
116 245,00 zł

420 000,00 zł

Powiatowe centra pomocy rodzinie
w tym:

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85220

603 962,00 zł

420 000,00 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
85218

125 196,00 zł
478 392,00 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
85203

76 200,00 zł
1 478 400,00 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
w tym:
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące

250,00 zł

2 649 281,00 zł
105 216,00 zł

105 216,00 zł

15

Dział

Rozdział

85321

Nazwa

Kwota

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85333

Powiatowe urzędy pracy
w tym:

279 180,00 zł

279 180,00 zł
228 611,00 zł
50 569,00 zł
2 108 236,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 048 147,00 zł

w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85395

Pozostała działalność
w tym:

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401

113 906,00 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w tym:

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
w
tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85407

Placówki wychowania pozaszkolnego
w tym:

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące

207 737,00 zł
193 217,00 zł
14 520,00 zł
950,00 zł
2 265 941,00 zł

2 260 941,00 zł
1 987 227,00 zł
273 714,00 zł
5 000,00 zł

1 274 565,00 zł
1 122 936,00 zł
151 629,00 zł
336 388,00 zł

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

85415

108 146,00 zł
5 760,00 zł

1 618 953,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85410

113 906,00 zł

208 687,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85406

156 649,00 zł

4 563 469,00 zł

Świetlice szkolne
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85404

60 089,00 zł
156 649,00 zł

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

854

1 836 107,00 zł
212 040,00 zł

Internaty i bursy szkolne
w tym:

8 000,00 zł
239 329,00 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące

239 329,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów
w tym:

61 500,00 zł

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

16

61 500,00 zł

Dział

Rozdział

85446

Nazwa

Kwota

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:

23 110,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
85495

900
90095

921

92116

Pozostała działalność
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

32 043,00 zł

w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

29 263,00 zł
2 780,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

87 000,00 zł

Pozostała działalność
w tym:

87 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

47 000,00 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące

40 000,00 zł

92605

47 000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

218 404,00 zł

Biblioteki
w tym:

118 404,00 zł

118 404,00 zł

Pozostała działalność
w tym:

100 000,00 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące

926

23 110,00 zł
32 043,00 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
92195

23 110,00 zł

100 000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

176 000,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:

176 000,00 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące

170 000,00 zł

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 000,00 zł

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE
w tym REZERWY

64 605 878,00 zł
380 000,00 zł
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/27/2014
Rady Powiatu
Wielickiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO
W 2015 ROKU

Dział

Rozdział

010
01005

TREŚĆ

Kwota

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

4 227 661,00 zł

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

4 227 661,00 zł

w tym:

600

inwestycja

4 227 661,00 zł

Zagospodarowanie poscaleniowe w obr. Brzezie (sołectwo Brzezie i sołectwo Gruszki),
jedn. ew. Kłaj oraz w obr. Zagórze, jedn. ewid. Niepołomice - obszar wzdłuż autostrady A4

4 227 661,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60013

Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
inwestycja
Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik
pomiędzy miejscowościami Pierzchów-Książnice-Łężkowice z drogą krajową nr 4 w
miejscowości Targowisko

60014

Drogi publiczne powiatowe

5 443,00 zł

6 050 000,00 zł
6 050 000,00 zł
1 350 000,00 zł

350 000,00 zł

3. Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych
Powiatu Wielickiego nr:2012K,2017K,2018K,2037K i 2039K, poprzez przebudowę,
rozbudowę, remont i wykonanie kompleksowego oznakowania pionowego i poziomego
oraz budowę sygnalizacji świetlnej i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, na odcinkach
dróg o łącznej długości 7 520 m

2 000 000,00 zł

4. Przebudowa dróg powiatowych - nakładki

1 350 000,00 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice polegająca na budowie
chodnika wzdłuż ul. Grabskiej w Niepołomicach

1 000 000,00 zł

Drogi publiczne gminne
w tym:

1. Aktywizacja terenów wiejskich na południe od Niepołomic poprzez modernizację
połączenia drogowego miejscowości Podłęże, Staniątki, Zagórze

2. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 560864K-ul. Piłsudskiego, nr 560804K- ul.
Wincentego Pola, nr 560831K- ul. Wierzynka, nr 560809K - ul. Pułaskiego, nr 560791K ul. Mietniowska

71014

5 443,00 zł

1. Budowa chodników przy drogach powiatowych

inwestycja

710

5 443,00 zł

w tym:
inwestycja

2. Budowa kładki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi
powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice wraz z budową oświetlenia i budową chodnika
przy drodze powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice

60016

7 355 443,00 zł

1 300 000,00 zł
1 300 000,00 zł

300 000,00 zł

1 000 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 135 000,00 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

1 135 000,00 zł

w tym:
inwestycja
1. Digitalizacja mapy zasadniczej dla Gmin Gdów i Niepołomice

1 135 000,00 zł
140 000,00 zł

2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej

765 000,00 zł

3. Skanowanie części archiwalnej zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu
EWID 2007

150 000,00 zł

4. Transformacja baz danych geodezyjnych do układu PL 2000

50 000,00 zł

5. Zakup oprogramowania do transformacji współrzędnych do układu PL 2000

30 000,00 zł

Dział

Rozdział

750
75020

TREŚĆ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 550 000,00 zł

Starostwa powiatowe

2 550 000,00 zł

w tym:
inwestycja

2 450 000,00 zł

1. Remont elewacji budynku dawnej Szkoły Górniczej i Muzeum Salinarnego w Wieliczce
2. Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. o. o.

754

75411

801

80130

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

100 000,00 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

100 000,00 zł

w tym:
inwestycja

100 000,00 zł

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce

100 000,00 zł

182 000,00 zł

Licea Ogólnokształcące

150 000,00 zł

w tym:
inwestycja

150 000,00 zł

1. Drenaż oraz izolacja ścian fundamentowych piwnic budynku Zespołu Szkół w Gdowie

150 000,00 zł

Szkoły zawodowe

32 000,00 zł

w tym:
zakup inwestycyjny

32 000,00 zł

1. Zakup routerów CISCO dla PCKZiU

24 000,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85406

2 100 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł

2. Zakup szaf dystrybucyjnych dla PCKZiU

854

350 000,00 zł

zakup inwestycyjny
1. Zakup sprzętu komputerowego

OŚWIATA I WYCHOWANIE
80120

Kwota

8 000,00 zł

11 000,00 zł

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

11 000,00 zł

w tym:
zakup inwestycyjny

11 000,00 zł

1. Zakup sprzętu kserograficznego dla PPPP w Wieliczce

11 000,00 zł

RAZEM

15 561 104,00 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/27/2014
Rady Powiatu
Wielickiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO
W 2015 ROKU

1

DOCHODY OGÓŁEM

74 377 974,00

w tym:
-bieżące
-majątkowe

2

WYDATKI OGÓŁEM

69 000 313,00
5 377 661,00

80 166 982,00

w tym:
-bieżące

64 605 878,00

-majątkowe

15 561 104,00

3

WYNIK (1-2)

4

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
z tego:
- emisja papierów wartościowych
wolne środki, jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikająca z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

5

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
z tego:
- spłata rat zaciągniętych kredytów
- wykup obligacji

-5 789 008,00

8 916 719,00

8 000 000,00

916 719,00

3 127 711,00

527 711,00
2 600 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/27/2014
Rady Powiatu
Wielickiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI W 2015 ROKU

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

010

01005

§

TREŚĆ

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

10 000,00 zł

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

10 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
01005

WYDATKI

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

10 000,00 zł

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 000,00 zł

w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

211 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

211 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
70005

10 000,00 zł

211 000,00 zł

211 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

211 000,00 zł

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

211 000,00 zł

w tym:

710

1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

110 300,00 zł

1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100 700,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71013

71013

765 800,00 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

200 000,00 zł

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

200 000,00 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

765 800,00 zł

200 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

200 000,00 zł

w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

2 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
71014

200 000,00 zł

2 000,00 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

2 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 000,00 zł

w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
71015

Nadzór budowlany

563 800,00 zł

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

71015

2 000,00 zł

Nadzór budowlany

563 800,00 zł

563 800,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

563 800,00 zł

w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

21

474 699,00 zł
89 101,00 zł

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

750

75011

§

TREŚĆ

DOCHODY

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

291 441,00 zł

Urzędy wojewódzkie

264 441,00 zł

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

75011

WYDATKI

291 441,00 zł

264 441,00 zł

Urzędy wojewódzkie

264 441,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

264 441,00 zł

w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
75045

Kwalifikacja wojskowa

27 000,00 zł

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

75045

264 441,00 zł

27 000,00 zł

Kwalifikacja wojskowa

27 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

14 820,00 zł

w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 218,00 zł

1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 602,00 zł

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

752

12 180,00 zł

OBRONA NARODOWA

75212

4 000,00 zł

Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 zł

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

75212

754

75411

4 000,00 zł

Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 000,00 zł

w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300,00 zł
3 700,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

4 316 000,00 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 316 000,00 zł

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

75411

4 000,00 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 316 000,00 zł

4 316 000,00 zł

4 316 000,00 zł

4 060 100,00 zł

w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 755 218,00 zł

1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

304 882,00 zł

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

255 900,00 zł

22

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

851

§

TREŚĆ

DOCHODY

OCHRONA ZDROWIA

85156

2 768 605,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

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

85156

WYDATKI

2 768 605,00 zł

2 768 605,00 zł

2 768 605,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 768 605,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 750 135,00 zł

w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 750 135,00 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące

852

85203

18 470,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

624 888,00 zł

Ośrodki wsparcia

618 120,00 zł

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

85203

618 120,00 zł

Ośrodki wsparcia

618 120,00 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
85205

618 120,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

85205

624 888,00 zł

6 768,00 zł

6 768,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

6 768,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 768,00 zł

w tym:

853

85321

1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 300,00 zł

1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 468,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

179 180,00 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

179 180,00 zł

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

85321

179 180,00 zł

179 180,00 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

179 180,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

179 180,00 zł

w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

159 180,00 zł

1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

RAZEM

20 000,00 zł

9 170 914,00 zł

23

9 170 914,00 zł

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

700

70005

TREŚĆ

Kwota

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2 200 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 200 000,00 zł

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości

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

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

90 000,00 zł

0770

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

3 000,00 zł

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

24 000,00 zł

Nadzór budowlany

24 000,00 zł

710

71015

2 073 000,00 zł

2 000,00 zł

30 000,00 zł

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

10 000,00 zł

0580

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

13 500,00 zł

0690

Wpływy z różnych opłat

754

75411

0970

852

85203

0690

853

85321

0690

500,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

1 000,00 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

1 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

636,00 zł

Ośrodki wsparcia

636,00 zł

Wpływy z różnych opłat

636,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ

12 000,00 zł

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

12 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat

12 000,00 zł

OGÓŁEM

2 237 636,00 zł

4

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/27/2014
Rady Powiatu
Wielickiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

900

90019

§

TREŚĆ

DOCHODY

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

85 000,00 zł

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

85 000,00 zł

0690 Wpływy z różnych opłat

90095

WYDATKI

85 000,00 zł

85 000,00 zł

Pozostała działalność

85 000,00 zł

wydatki bieżące

85 000,00 zł

w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

45 000,00 zł

w tym:
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

45 000,00 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące

40 000,00 zł

RAZEM

85 000,00 zł

25

85 000,00 zł

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr III/27/2014
Rady Powiatu
Wielickiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

600

TREŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Dochody

Wydatki

1 150 000,00 zł

1 983 943,00 zł

-

zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
60014

Drogi publiczne powiatowe

5 443,00 zł

1 150 000,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

Drogi publiczne gminne

1 150 000,00 zł

500 000,00 zł

-

zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

852

POMOC SPOŁECZNA

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących
85204

Rodziny zastępcze

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących
85206

Wspieranie rodziny

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

678 500,00 zł

178 500,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialneg

60016

5 443,00 zł

1 300 000,00 zł

1 300 000,00 zł

1 203 878,00 zł

441 480,00 zł

613 698,00 zł

76 200,00 zł

613 698,00 zł

76 200,00 zł

590 180,00 zł

96 480,00 zł

590 180,00 zł

96 480,00 zł

-

zł

268 800,00 zł

268 800,00 zł

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

854

85407

TREŚĆ

Dochody

Wydatki

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-

zł

336 388,00 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego

-

zł

336 388,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

900

90095

336 388,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

-

zł

40 000,00 zł

Pozostała działalność

-

zł

40 000,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

921

92116

40 000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

-

zł

118 404,00 zł

Biblioteki

-

zł

118 404,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

OGÓŁEM DOTACJE

118 404,00 zł

2 353 878,00 zł

2 920 215,00 zł

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr III/27/2014
Rady Powiatu
Wielickiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2015 ROKU

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

600

TREŚĆ

Dla jednostek sektora
finansów publicznych

Rodzaj dotacji z budżetu

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60013

1 983 943,00 zł

Drogi publiczne wojewódzkie

5 443,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60014

60016

Drogi publiczne powiatowe

5 443,00 zł

678 500,00 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

178 500,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

500 000,00 zł

Drogi publiczne gminne

1 300 000,00 zł
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

630

1 300 000,00 zł

TURYSTYKA

63003

25 000,00 zł

Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki

25 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

801

25 000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80120

997 879,00 zł

Licea ogólnokształcące

681 603,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

80130

681 603,00 zł

Szkoły zawodowe

316 276,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

851

85156

85195

316 276,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

23 470,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

18 470,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

6 178,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych

12 292,00 zł

Pozostała działalność

5 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

852

POMOC SPOŁECZNA
85201

85202

Dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

5 000,00 zł

268 800,00 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

2 726 112,00 zł
1 478 400,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

470 400,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych

1 008 000,00 zł

Domy pomocy społecznej

478 392,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom

243 936,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych

234 456,00 zł

28

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

85203

85206

TREŚĆ

Dla jednostek sektora
finansów publicznych

Rodzaj dotacji z budżetu

Ośrodki wsparcia

618 120,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom

219 120,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

399 000,00 zł

Wspieranie rodziny

268 800,00 zł
Dotacje celowe na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

853

85311

85407

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

67 200,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych

84 000,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLTYKI SPOŁECZNEJ

105 216,00 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych

105 216,00 zł

105 216,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

336 388,00 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego

336 388,00 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

85410

90095

Internaty i bursy szkolne

239 329,00 zł

239 329,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

40 000,00 zł

Pozostała działalność

40 000,00 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

921

92116

40 000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

118 404,00 zł

Biblioteki

118 404,00 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

92195

Pozostała działalność

92605

100 000,00 zł

118 404,00 zł

0,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

926

239 329,00 zł

336 388,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

900

151 200,00 zł

268 800,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów
publicznych

854

Dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

100 000,00 zł

100 000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

170 000,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu

170 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

70 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów
publicznych

RAZEM
w tym:
dotacje
dotacje
w tym:
dotacje
dotacje

100 000,00 zł

2 747 535,00 zł

4 387 006,00 zł

podmiotowe
celowe

0,00 zł
2 747 535,00 zł

1 442 424,00 zł
2 944 582,00 zł

celowe w zakresie wydatków bieżących
celowe w zakresie wydatków majątkowych

942 092,00 zł
1 805 443,00 zł

4 387 006,00 zł
0,00 zł

29

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr III/27/2014
Rady Powiatu
Wielickiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku

PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223, UST. 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2015 ROKU

Nazwa jednostki budżetowej

Dział

Rozdział

Dochody własne

Wydatki

Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce

801

80102

2 150,00 zł

2 150,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

801

80120

62 100,00 zł

62 100,00 zł

Zespół Szkół w Gdowie

801

80120

12 900,00 zł

12 900,00 zł

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w
Wieliczce

854

85406

5 100,00 zł

5 100,00 zł

