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551 

 
1 

UCHWAŁA NR IV/28/2010 

RADY POWIATU W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

  

Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2011 

 

Na podstawie art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, 

art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,  

art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związ-

ku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach pu-

blicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241  

z późn. zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 

rok 2011 w łącznej kwocie 66.443.592 zł 

w tym: 

1. dochody bieżące: 54.598.750 zł 

2. dochody majątkowe: 11.844.842 zł  

- jak w załączniku nr 1. 

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 

w łącznej kwocie 66.970.051 zł  

- jak w załączniku nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków 

bieżących na łączną kwotę 54.170.611,- zł 

w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  

w łącznej kwocie – 45.003.903,- zł  

z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane – 37.275.121 zł, 

b) wydatki związane z realizacją zadań statu-

towych jednostek budżetowych – 7.728.782,- zł; 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  

                                             -1.023.323 zł; 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fi-

zycznych – 5.449.884,- zł; 

4) wydatki bieżące na programy finansowane  

z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie -204.798,- zł;  

z czego: 

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej – 204.798, zł; 

5) wydatki na obsługę długu publicznego  

                                        - 1 850 000,- zł.  

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków 

majątkowych na łączną kwotę 12.799.440,- zł  

w tym: 

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyj-

ne w kwocie 12.594.440,- zł 

2) dotacje na zadania inwestycyjne 205.000,- zł. 

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami 

stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 

526.459,- zł który zostanie pokryty przychodami 

z zaciąganych pożyczek i kredytów zaciąganych 

na rynkach krajowych. 

2. W roku budżetowym 2011 ustala się przy-

chody, w łącznej wysokości 5.398.969,- zł zgod-

nie z załącznikiem nr 3. 

3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 

4.872.510,- zł -zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

§ 4. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wy-

sokości: 

- rezerwa ogólna 100.625,- zł, 

- rezerwa celowa 45.756,- zł – przeznaczona 

na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji 

Święta Edukacji Narodowej, 

- rezerwa celowa 75.000,- zł – przeznaczona 

na realizację zadań własnych z zakresu Zarządza-

nia Kryzysowego, 

- rezerwa celowa 417.322,- zł - przeznaczona 

na zabezpieczenie środków na podwyżki dla na-

uczycieli. 

 

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1. dochody i wydatki związane z realizacją za-

dań zleconych z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie  

z załącznikiem nr 4 

2. dochody i wydatki związane z realizacją za-

dań zakresu administracji rządowej wykonywa-

nych na podstawie porozumień z organami tej 

administracji – zgodnie z załącznikiem nr 5 

3. dochody i wydatki związane z realizacją za-

dań wykonywanych na podstawie umów lub po-

rozumień między jednostkami samorządu teryto-

rialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

§ 6. Ustala się wykaz inwestycji realizowa-

nych w roku budżetowym oraz wysokość nakła-

dów inwestycyjnych na poszczególne zadania – 

zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

 

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują pla-

nowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku – 

zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

§ 8. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Klucz-

borku do dokonywania zmian w planie wydatków 
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bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze sto-

sunku pracy oraz wydatków majątkowych. 

 

§ 9.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Klucz-

borku do przekazywania swoich uprawnień kierow-

nikom jednostek organizacyjnych w zakresie doko-

nywania przeniesień w planie wydatków, między 

paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrze-

żeniem zmian powodujących zwiększenie planowa-

nych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku 

pracy oraz zmian powodujących zmniejszenie lub 

zwiększenie wydatków majątkowych. 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczbor-

ku do przekazywania swoich uprawnień kierowni-

kom jednostek organizacyjnych w zakresie udzie-

lania oraz sposobu rozliczania jednorazowych 

zaliczek na pokrycie drobnych wydatków. 

 

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Klucz-

borku do zaciągania kredytów i pożyczek krótko-

terminowych na pokrycie występującego w trak-

cie roku deficytu budżetowego do maksymalnej 

wysokości 3.000.000,- zł.  

§ 11. Zarząd Powiatu w Kluczborku może sa-

modzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 

                                            3.000.000,- zł. 

 

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zacią-

gania zobowiązań z tytułu umów, których realiza-

cja w roku następnym jest niezbędna dla zapew-

nienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty 

upływa w 2012 roku.  

 

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do loko-

wania wolnych środków budżetowych na ra-

chunkach w bankach niewykonujących bankowej 

obsługi powiatu. 

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu w Kluczborku. 

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogło-

szeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. 

 

 Przewodniczący 

Rady Powiatu w Kluczborku  

Władysław Zawadzki 
 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr IV/28/2010 

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok. 

 
Lp Dział Wyszczególnienie Plan 2011 Dochody Dochody 

      ogółem bieżące majątkowe 

1 2 3 4 5 6 

1  010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  8 000  8 000  0  

  01005  Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  8 000  8 000  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

8 000 8 000   

2 020  LEŚNICTWO  67 557  67 557  0  

  02001  Gospodarka leśna  67 557  67 557  0 

  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicza-

nych do sektora finansów publicznych 

67 557 67 557   

3  600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  5 838 198  35 000  5 803 198  

  60014  Drogi publiczne Powiatowe  5 838 198  35 000  5 803 198 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000 35 000   

  6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów( związków powiatów), samorządów województw pozyska-

ne z innych źródeł 

1 850 898   1 850 898 

  6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyj-

ne realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

500 000   500 000 

  6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 

3 452 300   3 452 300 

4  700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA  6 650 628  608 984  6 041 644  

  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  6 650 628  608 984  6 041 644 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000 40 000   

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pań-

stwa jednostek samorządu terytorialnego 

518 784 518 784   

  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 

200 200   
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  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt-

kowania wieczystego 

3 190 014   3 190 014 

  6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów( związków powiatów), samorządów województw pozyska-

ne z innych źródeł 

2 851 630   2 851 630 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

50 000 50 000   

5  710  DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA  952 107  952 107  0  

  71013  Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne  125 000  125 000  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

125 000 125 000   

  71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne  20 000  20 000  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

20 000 20 000   

  71015  Nadzór Budowlany  317 107  317 107  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

317 107 317 107   

  71030  Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  490 000  490 000  0 

  0830 Wpływy z usług 485 000 485 000   

  0920 Pozostałe odsetki 5 000 5 000   

6  750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  2 042 570  2 042 570  0  

  75011  Urzędy wojewódzkie  173 320  173 320  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

173 320 173 320   

  75020  Starostwa Powiatowe  1 771 250  1 771 250  0 

  0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 550 000 1 550 000   

  0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 000   

  0830 Wpływy z usług 1 000 1 000   

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami 

219 250 219 250   

  75045  Kwalifikacja wojskowa  31 000  31 000  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

13 500 13 500   

  2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admi-

nistracji rządowej 

17 500 17 500   

  75095  Pozostała działalność  67 000  67 000  0 

  2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środ-

ków 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 

56 950 56 950   

  2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środ-

ków 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 

10 050 10 050   

7  752  OBRONA NARODOWA  3 000  3 000  0  

  75212  Pozostałe wydatki obronne  3 000  3 000  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

3 000 3 000   

8  754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  3 266 000  3 266 000  0  

  75411  Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  3 266 000  3 266 000  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

3 266 000 3 266 000   

9  756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN-

NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ  

7 238 273  7 238 273  0  

  75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw  

100 000  100 000  0 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samo-

rządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

100 000 100 000   

  75622  Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  7 138 273  7 138 273  0 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 888 273 6 888 273   

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000 250 000   

10  758  RÓŻNE ROZLICZENIA  29 785 073  29 785 073  0  
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  75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryto-

rialnego  

23 656 815  23 656 815  0 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 656 815 23 656 815   

  75803  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  4 536 492  4 536 492  0 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 536 492 4 536 492   

  75832  Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  1 566 766  1 566 766  0 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 566 766 1 566 766   

  75814  Różne rozliczenia finansowe  25 000  25 000  0 

  0920 Pozostałe odsetki 25 000 25 000   

11  801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  1 526 428  1 526 428  0 

  80120  Licea ogólnokształcące  26 288  26 288  0 

  0690 Wpływy z różnych opłat 750 750   

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pań-

stwa, jednostek samorządu terytorialnego 

19 610 19 610   

  0830 Wpływy z usług 5 100 5 100   

  0970 Wpływy z różnych dochodów 828 828   

  80130  Szkoły zawodowe  724 496  724 496  0 

  0690 Wpływy z różnych opłat 500 500   

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 116 429 116 429   

  0830 Wpływy z usług 448 471 448 471   

  0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 64 811 64 391   

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1020 1 020   

  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środ-

ków 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 

90 153 90 153   

  2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środ-

ków 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 

3 532 3 532   

  80140  Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształ-

cania zawodowego  

520 120  520 120  0 

  0830 Wpływy z usług 519 820 519 820   

  0970 Wpływy z różnych dochodów 300 300   

  80142  Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr  244 724  244 724  0 

  0830 Wpływy z usług 22 600 22 600   

  2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu teryto-

rialnego 

157 293 157 293   

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 

terytorialnego 

64 831 64 831   

  80195  Pozostała działalność  10 800  10 800  0 

  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środ-

ków 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 

10 800 10 800   

12  851  OCHRONA ZDROWIA  1 808 000  1 808 000  0 

  85156  Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  

1 808 000  1 808 000  0  

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

1 808 000 1 808 000   

13  852  POMOC SPOŁECZNA  5 871 530  5 871 530  0  

  85201  Placówki opiekuńco-wychowawcze  79 825  79 825  0 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 

terytorialnego 

79 825 79 825   

  85202  Domy pomocy społecznej  5 699 380  5 699 380  0  

  0830 Wpływy z usług 3 356 480 3 356 480   

  0970 Wpływy z różnych dochodów 69 900 69 900   

  2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 

zadań własnych powiatu 

2 273 000 2 273 000   

  85204  Rodziny zastępcze  92 325  92 325  0 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 

terytorialnego 

92 325 92 325   

14  853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  636 638  636 638  0  

  85321  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  95 000  95 000  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

95 000 95 000   
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  85324  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  20 000  20 000  0 

  2360 Dochody związane z obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

20 000 20 000   

  85333  Powiatowe Urzędy Pracy  500 700  500 700  0 

  2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 

finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie spo-

łeczne pracowników PUP 

500 700 500 700   

  85395  Pozostała działalność  20 938  20 938  0 

  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środ-

ków 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 

17 797 17 797   

  

2009 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środ-

ków 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 

3 141 3 141   

15  854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  519 590  519 590  0  

  85403  Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  36 700  36 700  0 

  0690 Wpływy z różnych opłat 24 000 24 000   

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 4 700 4 700   

  0830 Wpływy z usług 8 000 8 000   

  85406  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne  560  560  0 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 200 200   

  2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu teryto-

rialnego 

360 360   

  85407  Placówki wychowania pozaszkolnego  25 070  25 070  0 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 4 000 4 000   

  0830 Wpływy z usług 21 000 21 000   

  0970 Wpływy z różnych dochodów 70 70   

  85410  Internaty i bursy szkolne  457 260  457 260  0 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 416 3 416   

  0830 Wpływy z usług 359 721 359 721   

  0970 Wpływy z różnych dochodów 94 123 94 123   

16  900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  230 000  230 000    

  90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  230 000  230 000  0 

  0690 Wpływy z różnych opłat 230 000 230 000   

    SUMA  66 443 592 54 598 750  11 844 842  

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

Załącznik nr 2 

do uchwały nr IV/28/2010 

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok. 

 
      Plan na 

Lp  Dział/Rozdział  Wyszczególnienie  2011 rok  

1 2 3 4 

1  010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  30337  

  01005  Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  8000 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 8000 

  01008  Melioracje wodne  22337 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 22337 

2  020  LEŚNICTWO  77202  

  02001  Gospodarka leśna  67557 

    świadczenia dla osób fizycznych 67557 

  02002  Nadzór nad gospodarką leśną  9645 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 9645 

3  600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  11251579  

  60014  Drogi publiczne Powiatowe  11248619 

    Wydatki bieżące w tym 2079389 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1193245 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 886144 

    świadczenia dla osób fizycznych 51990 

    Wydatki majątkowe 9117240 

  60095  Pozostała działalność  2960 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2960 

4  700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA  3528959  

  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  3528959 
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    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 147259 

    Wydatki majątkowe 3381700 

5  710  DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA  736107  

  71013  Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  125000 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 125000 

  71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne  20000 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 20000 

  71015  Nadzór Budowlany  317107 

    Wydatki bieżące w tym 310654 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281778 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 28876 

    świadczenia dla osób fizycznych 6453 

  71030  71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  274000 

    Wydatki bieżące w tym 206000 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 206000 

    Wydatki majątkowe 68000 

6  750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  7015562  

  75011  Urzędy wojewódzkie  173320 

    Wydatki bieżące w tym 173320 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173320 

  75019  Rady Powiatów  288265 

    świadczenia dla osób fizycznych 288265 

  75020  Starostwa Powiatowe  6259644 

    Wydatki bieżące w tym 6154139 

    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4860717 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1293422 

    świadczenia dla osób fizycznych 105505 

  75045  Kwalifikacja wojskowa  31000 

    Wydatki bieżące w tym 13500 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7200 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6300 

    świadczenia dla osób fizycznych 17500 

  75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  180681 

    Wydatki bieżące w tym 180681 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 180681 

  75095  Pozostała działalność  82652 

    Wydatki bieżące w tym 15652 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 15652 

    Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 67000 

7  752  OBRONA NARODOWA  3000  

  75212  Pozostałe wydatki obronne  3000 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 3000 

8  754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  3296000  

  75411  Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  3266000 

    Wydatki bieżące w tym 2790658 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2628817 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 161841 

    świadczenia dla osób fizycznych 475342 

  75412  Ochotnicze straże pożarne  30000 

    Dotacje celowe na wydatki majątkowe 30000 

9  757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  1850000 

  75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  1850000 

    Wydatki bieżące 1850000 

    ( w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji) 1850000 

10  758  RÓŻNE ROZLICZENIA  638703  

  75818  Rezerwy ogólne i celowe  638703 

    Wydatki bieżące - rezerwa ogólna 100625 

    Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli 45756 

    Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa 75000 

    Wydatki bieżące - rezerwy celowe 417322 

11  801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  21035068  

  80102  Szkoły podstawowe specjalne  1186499 

    Wydatki bieżące w tym 1110637 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 996894 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 113743 

    świadczenia dla osób fizycznych 75862 

  80110  Gimnazja  1971916 

    Wydatki bieżące w tym 1881634 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1772748 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 108886 

    świadczenia dla osób fizycznych 90282 
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  80111  Gimnazja specjalne  1051173 

    Wydatki bieżące w tym 1005061 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 912723 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 92338 

    świadczenia dla osób fizycznych 46112 

  80120  Licea Ogólnokształcace  5115726 

    Wydatki bieżące w tym 4464341 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4211537 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 252804 

    świadczenia dla osób fizycznych 237231 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 336654 

    Wydatki majątkowe 2500 

    Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych 75000 

  80121  Licea Ogólnokształcące specjalne  150944 

    Wydatki bieżące w tym 145337 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136873 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 8464 

    świadczenia dla osób fizycznych 5607 

  80123  Licea profilowane  1396887 

    Wydatki bieżące w tym 1326762 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1129013 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 197749 

    świadczenia dla osób fizycznych 70125 

  80130  Szkoły zawodowe  7839931 

    Wydatki bieżące w tym 7077894 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6199399 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 878495 

    świadczenia dla osób fizycznych 381742 

    Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 106060 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 274235 

  80134  Szkoły zawodowe specjalne  330428 

    Wydatki bieżące w tym 314509 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 282708 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 31801 

    świadczenia dla osób fizycznych 15919 

  80140  Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  1195436 

    Wydatki bieżące w tym 1136007 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1023152 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 112855 

    świadczenia dla osób fizycznych 59429 

  80142  Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr  560752 

    Wydatki bieżące w tym 540301 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 477435 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 62866 

    świadczenia dla osób fizycznych 20451 

  80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  178852 

    Wydatki bieżące w tym 178852 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50734 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 128118 

  80195  Pozostała działalność  56524 

    świadczenia dla osób fizycznych 45724 

    Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 10800 

12  851  OCHRONA ZDROWIA  1870320  

  85111  Szpitale ogólne  37320 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 37320 

  85149  Programy polityki zdrowotnej  25000 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 25000 

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

ubezpieczenia zdrowotnego  

1808000 

    świadczenia dla osób fizycznych 1808000 

13  852  POMOC SPOŁECZNA  9001395  

  85201  Placówki opiekuńco-wychowawcze  1552154 

    Wydatki bieżące w tym 1394078 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1098500 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 295578 

    świadczenia dla osób fizycznych 113626 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 44450 

  85202  Domy pomocy społecznej  5619833 

    Wydatki bieżące w tym 5456873 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4115070 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1341803 

    świadczenia dla osób fizycznych 162960 
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  85204  Rodziny zastępcze  1152482 

    świadczenia dla osób fizycznych 1017876 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 134606 

  85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie  669926 

    Wydatki bieżące w tym 653526 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 507647 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 145879 

    świadczenia dla osób fizycznych 16400 

  85220  Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  2000 

    Wydatki bieżące w tym 2000 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2000 

  85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  5000 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 5000 

14  853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  1547365  

  85311  Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  49320 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 49320 

  85321  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  95000 

    Wydatki bieżące w tym 95000 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95000 

  85333  Powiatowe Urzędy Pracy  1382107 

    Wydatki bieżące w tym 1335901 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1204157 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 131744 

    świadczenia dla osób fizycznych 46206 

  85395  Pozostała działalność  20938 

    Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 20938 

15  854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  4707675 

  85401  Świetlice szkolne  45086 

    Wydatki bieżące w tym 42344 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37194 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5150 

    świadczenia dla osób fizycznych 2742 

  85403  Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  1920114 

    Wydatki bieżące w tym 1827590 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1580198 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 247392 

    świadczenia dla osób fizycznych 92524 

  85404  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  116266 

    Wydatki bieżące w tym 111717 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110842 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 875 

    świadczenia dla osób fizycznych 4549 

  85406  Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 991722 

    Wydatki bieżące w tym 944647 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 876189 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 68458 

    świadczenia dla osób fizycznych 47075 

  85407  Placówki wychowania pozaszkolnego  623173 

    Wydatki bieżące w tym 597624 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 501572 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 96052 

    świadczenia dla osób fizycznych 25549 

  85410  Internaty i bursy szkolne  994616 

    Wydatki bieżące w tym 949472 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 786843 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 162629 

    świadczenia dla osób fizycznych 45144 

  85446  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  6698 

    Wydatki bieżące w tym 6698 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6698 

16 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  230000  

  90002  Gospodarka odpadami  105000 

    Wydatki bieżące w tym 5000 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5000 

    Dotacje celowe na wydatki majątkowe 100000 

  90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  50000 

    Wydatki bieżące w tym 25000 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 25000 

    Wydatki majątkowe 25000 

  90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  20200 

    Wydatki bieżące w tym 20200  

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 20200 
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  90095  Pozostała działalność  54800 

    Wydatki bieżące w tym 54800 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 54800 

17  921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  89603  

  92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury  25426 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 25426 

  92116  Biblioteki  34177 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 34177 

  92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  30000 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 30000 

18 926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT  71176  

  92605  Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  71176  

    Wydatki bieżące w tym 44886 

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23616 

    Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 21270 

    świadczenia dla osób fizycznych 6137 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 20153 

19    WYDATKI OGÓŁEM  66970051  

    (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)   

Załącznik nr 3 

do uchwały nr IV/28/2010 

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2011 rok 

 
Lp.  §  Wyszczególnienie  Przychody  

w 2011.  

Rozchody  

w 2011 r.  

1.  2.  3.  4.  5.  

1. 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 5.389.969 - 

2. 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. - - 

3. 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.072.510 

4. 982 Wykup innych papierów wartościowych - 2.800.000 

Kwoty ogółem: 5.389.969 4.872.510 

Załącznik nr 4 

do uchwały nr IV/28/2010 

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2011 roku 

 

DOCHODY 

 
Lp  Dział  Wyszczególnienie  Plan 

2011  

Dochody  Dochody 

      ogółem  bieżące  majątkowe 

1 2 3 4 5 6 

1 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  8000  8000  0  

  01005  Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  8000  8000  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

8000 8000 0 

2  700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA  50000  50000  0 

  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomosciami  50000  50000  0  

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

50000 50000 0 

3  710  DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA  462107  462107  0 

  71013  Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  125000  125000  0  

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

125000 125000 0 

  71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne  20000  20000  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

20000 20000 0 
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  71015  Nadzór Budowlany  317107  317107  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

317107 317107 0 

4  750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  186820  186820  0  

  75011  Urzędy wojewódzkie  173320  173320  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

173320 173320 0 

  75045  Kwalifikacja wojskowa  13500  13500  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

13500 13500 0 

5  752  OBRONA NARODOWA  3000  3000  0  

  75212  Pozostałe wydatki obronne  3000  3000  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

3000 3000 0 

6  754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  3266000  3266000  0  

  75411  Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  3266000  3266000  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

3266000 3266000 0 

7  851  OCHRONA ZDROWIA  1808000  1808000  0  

  85156  Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  
1808000  1808000  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

1808000 1808000 0 

8  853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  95000  95000  0  

  85321  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  95000  95000  0 

  2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

95000 95000 0 

9    DOCHODY OGÓŁEM  5878927  5878927  0 

    (1+2+3+4+5+6+7+8)        

 

WYDATKI 

 
      Plan na  

Lp  Dział/Rozdział  Wyszczególnienie  2011 rok 

1 2 3 4 

1  010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  8000  

  01005  Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  8000 

    Wydatki bieżące 8000 

2  700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA  50000  

  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomosciami  50000 

    Wydatki bieżące 50000 

3  710  DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA  462107  

  71013  Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne  125000 

    Wydatki bieżące 125000 

  71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne  20000 

    Wydatki bieżące 20000 

  71015  Nadzór Budowlany  317107 

    Wydatki bieżące 316953 

    ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 281778 

4  750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  186820  

  75011  Urzędy wojewódzkie  173320 

    Wydatki bieżące 173320 

    ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 173320 

  75045  Kwalifikacja wojskowa  13500 

    Wydatki bieżące w tym: 13500 

    wydatki bieżące na działalność statutową 6300 

    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7200 

5  752  OBRONA NARODOWA  3000  

  75212  Pozostałe wydatki obronne  3000 

    Wydatki bieżące 3000 
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6  754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  3266000  

  75411  Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  3266000 

    Wydatki bieżące 3266000 

    ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 2628817 

7  851  OCHRONA ZDROWIA  1808000  

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

ubezpieczenia zdrowotnego  
1808000 

    Wydatki bieżące 1808000 

8  853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  95000  

  85321  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  95000 

    Wydatki bieżące 95000 

    ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 95000 

9    WYDATKI OGÓŁEM  5878927 

    (1+2+3+4+5+6+7+8)   

Załącznik nr 5 

do uchwały nr IV/28/2010 

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  

na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2011 roku 

 

DOCHODY 

 
Lp Dział Wyszczególnienie Plan 

2011 

Dochody Dochody 

      ogółem bieżące majątkowe 

1 2 3 4 5 6 

1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17500 17500 0 

  75045 Kwalifikacja wojskowa 17500 17500 0 

  2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 

przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

17500 17500 0 

    DOCHODY OGÓŁEM 17500 17500 0 

 

WYDATKI 

 
      Plan na 

Lp Dział/Rozdział Wyszczególnienie 2011 rok 

1 2 3 4 

1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17500 

  75045 Kwalifikacja wojskowa 17500 

    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17500 

    WYDATKI OGÓŁEM 17500 

Załącznik nr 6 

do uchwały nr IV/28/2010 

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok związane z realizacją zadań 

wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 
 

DOCHODY 

 
Lp Dział Wyszczególnienie Plan 

2011 

Dochody Dochody 

      ogółem bieżące majątkowe 

1 2 3 4 5 6 

1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500000 0 500000 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 500000 0 500000 

  6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podsta-

wie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 

500000  500000 

2 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 222124 222124  

  80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 222124 222124 0 

  2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podsta-

wie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 

157293 157293  
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  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na pod-

stawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 

64831 64831  

4 852 POMOC SPOŁECZNA 172150 172150 0 

  85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 79825 79825 0 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na pod-

stawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 

79825 79825  

  85204 Rodziny Zastępcze 92325 92325  

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na pod-

stawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 

92325 92325  

6 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 360 360 0 

  85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 360 360 0 

  2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podsta-

wie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 

360 360  

    DOCHODY OGÓŁEM 894634 394634 500000 

    (1+2+3+4+5+6)    

 
WYDATKI 

 
Lp Dział/Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2011 rok 

1 2 3 4 

1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 337 

  01008 Melioracje wodne 22 337 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 22 337 

2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500 000 

  60014 Drogi publiczne Powiatowe 500 000 

    Wydatki majątkowe 500 000 

3 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 75 000 

  80120 Licea Ogólnokształcące 75 000 

    Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych 75 000 

  80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 222 124 

    Wydatki bieżące w tym 222 124 

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 222 124 

4 852 POMOC SPOŁECZNA 179 056 

  85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 44 450 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 44 450 

  85204 Rodziny zastępcze 134 606 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 134 606 

5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 360 

  85406 Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 360 

    Wydatki bieżące w tym 360 

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 360 

6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 100 000 

  90002 Gospodarka odpadami 100 000 

    Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych 100 000 

7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 34 177 

  92116 Biblioteki 34 177 

    Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 34 177 

8   WYDATKI OGÓŁEM 910 930 

    (1+2+3+4+5+6+7)  

Załącznik nr 7 

do uchwały nr IV/28/2010 

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku 

 
Lp.  Dział  Rozdział  Nazwa jednostki organi-

zacyjnej wykonującej 

zadanie  

Nazwa zadania  Nakłady 

planowane  

na 2011 r. w zł  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1. 600 60014 Powiat Kluczborski - 

Zarząd Dróg Powiatowych 

w Kluczborku 

Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z bu-

dową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice 

787.948 

2 600 60014 Powiat Kluczborski - 

Zarząd Dróg Powiatowych 

w Kluczborku 

Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie 1.823.705 

3 600 60014 Powiat Kluczborski - 

Zarząd Dróg Powiatowych 

w Kluczborku 

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II 436.802 
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4 600 60014 Powiat Kluczborski - 

Zarząd Dróg Powiatowych 

w Kluczborku 

Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 

0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 

6,280 

3.000.000 

5 600 60014 Powiat Kluczborski - 

Zarząd Dróg Powiatowych 

w Kluczborku 

Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Klucz-

borku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 

0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O 

ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego  

w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej 

2.164.107 

6 600 60014 Powiat Kluczborski - 

Zarząd Dróg Powiatowych 

w Kluczborku 

Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. 

Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 

7+217,5 

904.678 

8. 700 70005 Powiat Kluczborski Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utwo-

rzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

3.381.700 

9 710 71030 Powiat Kluczborski Zakup Specjalistycznego oprogramowania służącego do zintegrowanego 

prowadzenia operatu ewidencyjnego części opisowej i kartograficznej 

68.000 

10 754 75412 Powiat Kluczborski Dotacja na zakup samochodu dla OSP Chocianowice 30.000 

11 801 80120 Powiat Kluczborski Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości 77.500 

12 900 90002 Powiat Kluczborski Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25.000 

13 900 90005 Powiat Kluczborski Dotacja na organizację i selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy 

Byczyna 

100.000 

Kwoty ogółem:  12.799.440  

Załącznik nr 8 

do uchwały nr IV/28/2010 

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2011 roku 

 
Lp.  Wyszczególnienie  Zakres porozumienia  Kwota  

w zł  

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  

1 SP ZOZ w Kluczborku Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności 

likwidacyjnych 

37.320 

2 Gmina Wołczyn Prawo wodne – melioracje 22.337 

3 Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w 

Kluczborku 

Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki 34.177 

4 Powiat kłobucki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. 44.450 

5 Powiat gliwicki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie 

zastępczej. 

7.906 

6 Miasto Gliwice Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie 

zastępczej. 

9.882 

7 Powiat oleski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie 

zastępczej. 

11.011 

8 Powiat częstochowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie 

zastępczej. 

20.822 

9 Powiat zawierciański Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie 

zastępczej. 

7.906 

10 Powiat namysłowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie 

zastępczej. 

37.551 

11 Powiat wieruszowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie 

zastępczej. 

7.906 

12 Powiat opolski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie 

zastępczej. 

9.882 

13 Miasto Opole Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie 

zastępczej. 

9.882 

12 Powiat Kepiński Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie 

zastępczej. 

11.858 

15 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki 49.320 

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  

16 Nadleśnictwo Kluczbork i Namysłów Nadzór nad lasami niepaństwowymi 9.645 

17 Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego 

wyłonione w wyniku konkursów ofert 

Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego 50.579 

18 Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego 

wyłonione w wyniku konkursu ofert 

Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie  

i restauratorskie 

30.000 

19 Szkoły Niepubliczne prowadzące działalność 

na terenie Powiatu Kluczborskiego 

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły 

publicznej 

610.889 

Ogółem dotacje:  1.023.323  
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Informacja opisowa dotycząca uchwały budże-

towej Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok 

 

DOCHODY BUDŻETU 

 

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań 

powiatu w 2011 roku, planuje się dochody w łącz-

nej kwocie – 66.443.592,- zł, oraz przychody  

w łącznej kwocie 5.398.969,- zł.  

Z tego:  

 
Źródła Dochodów Kwota w zł  

(plan) 

Udział % w całości 

dochodów 

1 2 3 

I. Dochody własne powiatu wypracowane 

przez jednostki organizacyjne powiatu 

12.066.378 18 

II. Dochody własne - udział w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa 

7.138.273 11 

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa 29.760.073 45 

w tym:   

- część oświatowa 23.656.815 36 

- część równoważąca 1.566.766 2 

- część wyrównawcza 4.536.492 7 

IV. Dotacje celowe 17.478.869 26 

w tym:   

- dotacje na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej 

5.878.927 9 

- dotacje na realizację zadań własnych 

powiatu 

11.599.942 17 

Razem 66.443.592  

IV. Przychody 5.398.969 

  

w tym:  

- z kredytów i pożyczek zaciągniętych na 

rynkach krajowych 

5.398.969 

 

 
 

I. Dochody własne powiatu planuje się uzy-

skać z następujących źródeł:  

Począwszy od roku 2004 sprawy związane  

z dochodami budżetowymi jednostek samorządu 

terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 

2003 roku o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Ustawa ta określa:  

- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gro-

madzenia tych dochodów,  

- zasady ustalania i przekazywania subwencji 

ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa. 

 

1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasy-

fikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:  

- dochody własne, 

- subwencja ogólna, 

- dotacje celowe z budżetu państwa. 

2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowa-

nia samorządów, a w szczególności powiatów to:  

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpo-

średnich:  

- PIT w powiatach z 1,0% w 2003 r. wzrósł 

do – do 8,42% w 2004 r., zaś od 2005 r. wyno-

si 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje 

prognozowaną kwotę 6.888.273 zł. 

- CIT w powiatach z 0% w 2003 r. obecnie 

wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim 

daje prognozowaną kwotę 250.000 zł. 

3. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:  

gminy, powiaty i województwa otrzymają do-

datkowy dochód w postaci części dochodów uzy-

skiwanych na rzecz budżetu państwa w związku  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami, 

powiaty otrzymają 25% (do końca 2003 r. by-

ło to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania 

mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczbor-

skim daje to prognozowaną kwotę 219.250 zł 

4. Subwencja ogólna.  

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek 

samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. 

Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymy-

wały subwencję ogólną składającą się z części:  

1) wyrównawczej,  

równoważącej (gminy i powiaty), 

regionalnej (województwa), 

oświatowej. 

Ad.1) Z uwagi na duże zróżnicowanie docho-

dów w gminach, powiatach i województwach 

wprowadzony został system wyrównawczy, któ-

ry ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych 

ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wy-

równywane w postaci części wyrównawczej oraz 

części równoważącej subwencji ogólnej.  

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrów-

nawczą subwencji ogólnej, która w 2011 roku 

wyniesie 4.536.492 zł. 

Ad.2) Część równoważąca otrzymują powiaty 

w celu wyrównywania ewentualnych różnic  

w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian 

w systemie finansowania zadań. Od roku 2005 

minister właściwy do spraw finansów publicz-

nych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jedno-

stek samorządu terytorialnego, określi w drodze 

rozporządzenia szczegółowy sposób podziału 

części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin  

i powiatów, z uwzględnieniem między innymi 

sytuacji finansowej tych jednostek.  

W 2011 roku część równoważąca w powiecie 

kluczborskim wyniesie 1.566.766 zł. 

Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.  

Ad.4) Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o docho-

dach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 

przeznaczoną na część oświatową subwencji ogól-

nej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie  

w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 43 – 2292 – Poz. 551 

 

części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż 

przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, 

skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu 

zmiany realizowanych zadań oświatowych.  

W 2011 roku wysokość tej części subwencji dla 

powiatu kluczborskiego wynosi 23.656.815 zł.  

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.  

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek sa-

morządu terytorialnego, jednostki samorządu te-

rytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe  

z budżetu państwa na:  

zadania z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami, w powiecie 

kluczborskim w 2011 roku wyniesie to  

                                           – 5.878.927 zł. 

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów wła-

snych wypracowywanych przez powiat.  

1. W dziale 750 - Administracja publiczna 

                                              2.042.570 zł.  

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada 

się na poziomie 1.550.000 zł. 

2. Kolejna poważna pozycja dochodowa to 

sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi 

uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie 

przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży 

mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę 

3.190.014 zł dochodów zaplanowanych w dziale 

700 – gospodarka mieszkaniowa.  

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są na-

stępujące: 

- działki budowlane w Bogacicy (8 szt)  

- działki budowlane w Smardach (28 szt)  

- lokale mieszkalne w Bogacicy i w Polanowi-

cach (szt 2) 

- budynki gospodarcze (Polanowie) (szt 2)  

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 25.000 zł.  

Dochody powyższe planuje się pozyskać z ty-

tułu odsetek od środków pieniężnych gromadzo-

nych na rachunkach bankowych. Środki klasyfi-

kowane w omawianym dziale dotyczą odsetek od 

środków gromadzonych na rachunku budżetu 

oraz rachunków wszystkich jednostek organiza-

cyjnych powiatu.  

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie 

1.547.366,- zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna 

opieka wychowawcza 519.590 zł.  

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ra-

mach powiatowej oświaty wyniosą 2.066.956 zł.  

Wskazane dochody będą pochodziły z usług 

świadczonych przez jednostki oświatowe różnym 

podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: 

najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, 

sprzedaż wyrobów gotowych, itp.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po 

przeprowadzonym remoncie Pracowni Ćwiczeń 

Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-

nych Nr 1 w Kluczborku, pracownia produkuje  

i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala  

i innych podmiotów gospodarczych z terenu po-

wiatu. Plan na 2011 rok zakłada wykonanie do-

chodów na kwotę przekraczającą 448.471 zł.  

Znaczną część dochodów w tej grupie jedno-

stek powiatu, bo aż 977.080 zł, wypracowuje 

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonale-

nia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera 

odpłatność od innych jednostek samorządu tery-

torialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla 

uczniów prowadzone przez WODiDZ.  

W dziale 801 – oświata i wychowanie ujęto 

również dochody z dotacji celowych otrzymywa-

nych na mocy porozumień zawartych między 

samorządami.  

 

Szczegółowy wykaz planowanych do uzyska-

nia dochodów wypracowywanych przez jednostki 

organizacyjne z zakresu oświaty w 2011 roku 

przedstawia poniższa tabela. 

 

 
Rozdział  §  80120  80130  80140  80142  85403  85406  85407  85410  Razem  

Nazwa                    

Jednostki  

ZSO  0690 750               750  

  0750 19610               19610  

  0830 5100               5100  

  0970 828               828  

ZSP Nr 1  0750   58496             58496  

  0830   448471             448471  

  0840   64391             64391  

  0970   600             600  

ZSP Nr 2  0750   34532             34532  

ZSL-T  0750   23400             23400  

  0690   420             420  

  0970   500             500  

SOSW  0690         24000       24000  

  0750         4700       4700  

  0830         8000       8000  

WODiDZ  0750               3416 3416  

  0830     519820         359721 879541  

  0970     300         94123 94423  

PPP  2310           360     360  

  0970           200     200  
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MDK  0750             4000   4000  

  0830             21000   21000  

  0970             70   70  

PODN  0830       22600         22600  

  2310       157293         157293  

  2320       64831         64831  

Razem    26288  630810  520120  244724  36700  560  25070  457260  1941532  

 

Użyte paragrafy dochodów to: 0690 – wpływy z różnych opłat, 0750 – dochody z najmu i dzierżaw, 0830 – dochody z usług, 

0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 0970 – wpływy z różnych dochodów, 2310 – dotacje otrzymane z gmin, 2320 – dotacje 

otrzymane z powiatów. 

 

4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dzia-

le 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwo-

cie 5.871.530,- zł.  

 

Dochody własne wypracowywane w tym dzia-

le to przede wszystkim 70% udział domów po-

mocy społecznej w świadczeniach emerytalnych  

i rentowych pensjonariuszy tych domów.  

Środki te w całości przeznaczane są na koszty 

utrzymanie podopiecznych i stanowią 3.356.480 zł. 

Pozostałe dochody wypracowywane przez domy 

pomocy społecznej wyniosą 69.900 zł łącznie 

3.425.900 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa 

na finansowanie domów pomocy społecznej wynie-

sie 2.273.000 zł. Łącznie środki na finansowanie 

tego zadania wynoszą 5.699.380 zł.  

Planuje się również dochody z tytułu 2,5% odpi-

su przysługującego samorządowi powiatowemu za 

wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, co stanowi 20.000 zł.  

Począwszy od 2005 roku w grupie dochodów 

w opiece społecznej ważną pozycję dochodową 

stanowią dotacje celowe otrzymywane od innych 

samorządów w związku z pobytem dzieci pocho-

dzących z tych samorządów w placówkach opie-

kuńczo – wychowawczych na terenie powiatu 

kluczborskiego. W związku z czym w 2011 roku 

z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 

79.825 zł. Zmiana przepisów nakłada na samo-

rząd powiatowy w Kluczborku obowiązek finan-

sowania dzieci pochodzących z naszego powiatu 

a umieszczonych na terenie innych powiatów, co 

powoduje konieczność przekazywania środków 

innym samorządom.  

W konsekwencji od 2005 roku ważną rolę  

w finansowaniu domów dziecka pełnią rozliczenia 

poziome między samorządami. Zadanie to podob-

nie jak finansowanie rodzin zastępczych stało się 

zadaniem finansowanym w całości przez powiaty. 

Na ten cel powiat nie będzie otrzymywał dotacji  

z budżetu państwa.  

Od 2006 roku wprowadzono nowy element 

dochodów uzyskiwanych w dziale 853 - pozosta-

łe zadania w zakresie polityki społecznej. Jest to 

7% środków wynikających z przyznanego limitu 

środków funduszu pracy przyznany dla powiatu 

na rok budżetowy. Środki te przeznacza się na 

finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wy-

nagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu 

Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego 

na 2011 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 

500.700 zł.  

7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.  

Kolejną poważną pozycją dochodową w bu-

dżecie powiatu na 2011 rok, stanowiącą 17% 

planowanych dochodów ogółem są środki na 

dofinansowanie zadań własnych powiatu (zarów-

no bieżących jaki inwestycyjnych). Są to środki 

pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 oraz Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego a przeznaczone na realizację remon-

tów i inwestycji na drogach iw obiektach jedno-

stek organizacyjnych powiatu kluczborskiego.  

 

PRZYCHODY BUDŻETU  

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2011 

rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowa-

no przychody w łącznej kwocie 5.398.969- zł. 

Przychody z zaciągniętych kredytów i poży-

czek na rynku krajowym na kwotę 5.398.969- zł 

zamierza się przeznaczyć w części na przypadają-

cą na 2011 rok spłatę zadłużenia Powiatu Klucz-

borskiego (wykup obligacji, spłata kredytów) oraz 

jako zabezpieczenie wkładu własnego w progra-

mach do których Powiat Kluczborski będzie skła-

dał aplikacje na dofinansowanie realizacji inwe-

stycji i remontów (Narodowy Program Przebudo-

wy Dróg Lokalnych oraz Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Opolskiego). Kredyt na 

dofinansowanie zadań zostanie uruchomiony tyl-

ko wtedy gdy dane zadanie uzyska dofinansowa-

nie z ww. programów.  
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WYDATKI BUDŻETU 

 

Wydatki w podziale według rodzaju:  

 
Rodzaj Wydatku  Kwota w zł  

(plan)  

Udział %  

do całości 

wydatków  

1  2  3  

Wydatki budżetu powiatu 

ogółem:  

66.970.051  100  

Wydatki bieżące  54.170.611  81  

w tym:     

-wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 

37.275.121 56 

-obsługa zadłużenia 1.850.000 3 

-dotacje celowe na wydatki 

bieżące 

1.023.323 1,5 

- pozostałe wydatki na pokrycie 

kosztów bieżącego funkcjono-

wania jednostek i realizacji 

zadań 

7.728.782 12 

- świadczenia dla osób fizycz-

nych 

5.157.619 8 

- wydatki na programy finanso-

wane z pomocy zagranicznej 

204.798 0,5 

Wydatki majątkowe  12.799.440  19  

 

Rozchody budżetu: 4.872.510, - zł 

 
- spłata zaciągniętych kredytów 

- wykup obligacji 

2.072.510  

2.800.000  

 

 

- Największą pozycję wydatkową budżetu po-

wiatu na 2011 rok, stanowią wydatki związane  

z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagro-

dzeń, wynoszące 56,0% całości planu wydat-

ków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatko-

wana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pra-

cowników zatrudnionych we wszystkich jednost-

kach budżetowych powiatu. Są to między innymi: 

nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, 

urzędnicy i pracownicy obsługi.  

- Kwotę 7.728.782 zł zamierza się wydatko-

wać na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania 

jednostek budżetowych powiatu oraz realizację 

ustawowych zadań.  

- W tej grupie wydatków należy wyodrębnić: 

rezerwę ogólną i celową 638.703 zł,  

- Ważną pozycją po stronie wydatków stano-

wić będzie obsługa zadłużenia, która w 2011 

roku wynosić będzie 1.850.000 zł co stanowi  

3 % ogółu wydatków.  

- Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu 

wyniosą 1.023.323 zł i zostaną przeznaczone na 

zadania wymienione w załączniku o dotacjach. 

Znaczący wzrost wydatków w ramach udziela-

nych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika 

z prawnego obowiązku finansowania dzieci  

z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach 

zastępczych i placówkach opiekuńczo – wycho-

wawczych na terenie innych jednostek samorzą-

du terytorialnego. Ponadto zamierza się udzielić 

dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu 

Kluczborskiego realizujących zadania pożytku 

publicznego oraz dotacji na konserwację i remont 

obiektów zabytkowych.  

- Wydatki majątkowe budżetu, opisane w za-

łączniku nr 4 do uchwały wyniosą 12.799.440 zł 

a w ujęciu procentowym stanowią 19,0 % ogółu 

wydatków budżetu.  

- Budżet powiatu kluczborskiego na 2011 rok 

zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 

4.872.510 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągnię-

tych kredytów długoterminowych oraz wykup 

wyemitowanych wcześniej obligacji komunal-

nych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadają-

cych do spłaty na 2011 rok kwot zobowiązań 

długoterminowych powiatu kluczborskiego.  

Wydatki według podziału klasyfikacji budże-

towej.  

1. W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiec-

two kwotą 30.337,- zł zamierza się sfinansować:  

- 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa – 8.000,- zł, zadanie będzie 

realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Staro-

stwa Powiatowego w Kluczborku. Środki zgodnie 

z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu 

administracji rządowej zostaną przeznaczone na: 

opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla grun-

tów pod budynkami i gruntów pozostawionych 

rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowa-

dzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji grun-

tów i budynków na obszarach wsi objętych pra-

cami scaleniowo-wymiennymi.  

- 01008 – Melioracje wodne – 22.337,- zł,  

w tym rozdziale ujęto środki na dotacje celowe 

udzielane z budżetu powiatu na podstawie poro-

zumień z jednostkami samorządu terytorialnego. 

Zadania w zakresie utrzymania urządzeń meliora-

cji wodnych w imieniu Starosty prowadzi gmina 

Wołczyn – wartość dotacji 22.337 zł.  

2. W ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 

77.202,- zł zamierza się sfinansować:  
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- 02001 – gospodarka leśna - w ramach 

wskazanego rozdziału plan wynoszący 9.645 zł 

realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla 

rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji 

rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na 

ten cel powiat otrzymuje z Agencji Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa.  

- 02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi 

- jest to zadanie własne powiatu, realizowane 

przez Nadleśnictwa w Kluczborku i Namysłowie 

Kwota dotacji dla tych nadleśnictw w 2010 roku 

wyniesie 67.557 zł. 

3. W ramach działu 600 – Transport i łącz-

ność, kwotą 11.251.579 zł, zamierza się sfinan-

sować:  

- 60014 – drogi publiczne powiatowe - środki 

zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone 

na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg 

Powiatowych w Kluczborku, a przede wszystkim na 

utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczbor-

skiego, zimowe utrzymanie i remonty.  

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej będą 

realizowane inwestycje i remonty na drogach 

powiatowych w ramach programów do których 

powiat kluczborski składa wnioski o dofinanso-

wanie a mianowicie: 

1. W ramach Narodowego Programu Przebu-

dowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 zamie-

rza się dofinansować następujące zadania remon-

towe:  

„Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O 

na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na 

odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280 Remont 

drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe 

na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą 

krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5. 

2. W ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Opolskiego zamierza się 

dofinansować następujące zadanie inwestycyjne:  

„Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączące-

go DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiato-

we nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 

do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 

0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka  

w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryń-

skiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z re-

montem kanalizacji deszczowej  

Szczegółowy zakres zadań o charakterze in-

westycyjnym zawiera załącznik nr 4 do uchwały 

budżetowej.  

- 60095 – pozostała działalność - środki za-

planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone 

na sfinansowanie składki Powiatu Kluczborskiego 

w stowarzyszeniu drogi „S11”.  

4. W ramach działu 700 – Gospodarka miesz-

kaniowa – kwotą 3.528.959,- zł zamierza się 

sfinansować:  

- 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomo-

ściami -kwotę 147.259 zł przeznacza się na za-

dania realizowane przez Wydział Geodezji, Karto-

grafii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające 

na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami 

stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to 

czynności związane z przygotowaniem umów, 

przeszacowaniami wartości i prowadzeniem do-

kumentacji. W wyżej wymienionym rozdziale 

uwzględniono również wydatki na media i remon-

ty budynków będących własnością Powiatu 

Kluczborskiego oraz uregulowanie stanu prawne-

go nieruchomości powiatowych. 

Natomiast kwotę 3.381.700 zł przeznacza się 

na realizację inwestycji pn.:  

1. ”Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie 

kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przed-

siębiorczości i innowacji”, na dofinansowanie której 

powiat kluczborski będzie się ubiegał w Regional-

nym Programie Operacyjnym Województwa Opol-

skiego poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji oto-

czenia biznesu. Zakres inwestycji: zakup przez Po-

wiat Kluczborski nieruchomości zabudowanej, re-

mont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia.  

W projektowanym inkubatorze znajdować będą się 

powierzchnie do wynajęcia dla nowopowstałych 

podmiotów gospodarczych, sala szkoleniowa oraz 

powierzchnie magazynowe.  

Realizowany będzie także projekt:  

1. Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 

– Powiatowe Centrum Rehabilitacji  

- Ośrodek Rehabilitacji  

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełno-

sprawności  

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  

w ramach działu 710 – Działalność usługowa 

– kwotą 736.107,- zł zamierza się sfinansować:  

- 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne 

wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Staro-

stwa Powiatowego w Kluczborku.  

Środki w wysokości 125.000,- zł zostaną 

przeznaczone na kontynuację opracowywania 

mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.  

- 71014 – opracowania geodezyjne i kartogra-

ficzne - środki finansowe zaplanowane na pozio-

mie 20.000 zł wydatkowane będą na realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej, polegają-

cych na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad 

systemem informatycznym związanym z prowa-

dzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz we-

ryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych 

celem przekazania w formie SWDE do ARiMR.  

- 71015 – nadzór budowlany - środki w wy-

sokości 317.107,- zł, przeznaczone są na bieżące 

funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nad-

zoru Budowlanego w Kluczborku. 
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- 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geode-

zyjnym i Kartograficznym – środki finansowe  

w wysokości 274.000 zł przeznaczone są na dzia-

łalność funduszu w tym na zadanie inwestycyjne 

pn.”Zakup Specjalistycznego oprogramowania słu-

żącego do zintegrowanego prowadzenia operatu 

ewidencyjnego części opisowej i kartograficznej”. 

6. W ramach działu 750 – Administracja pu-

bliczna – kwotą 7.015.562,- zł zamierza się sfi-

nansować:  

- 75011 – urzędy wojewódzki – 173.320,- zł, 

w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki prze-

znaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań  

z zakresu administracji rządowej wykonywanych 

przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.  

- 75019 –rady powiatów – 288.265,- zł, wy-

datki dotyczą kosztów diet radnych  

- 75020 – starostwa powiatowe - wydatki te-

go rozdziału w wysokości 6.259.644,- zł, prze-

znaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania 

urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowni-

ków wyniosą 4.860.717 zł, w tym naliczono 

środki na wypłaty obligatoryjnych nagród jubile-

uszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna 

kwota uwzględnia również pozostałe wydatki 

bieżące, które wynoszą wg. planu 1.293.422 zł, 

az czego finansowane będą między innymi nastę-

pujące wydatki urzędu:  

- zakup materiałów i wyposażenia, druków 

ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji 

                                                 600.000 zł, 

- zakup energii ok. 100.000 zł,  

- zakup usług i wykonanie tablic rejestracyj-

nych dla Wydziału Komunikacji ok. 510.000 zł  

- 75045 – kwalifikacja wojskowa – wydatki na  

- 75075 – promocja jednostek samorządu te-

rytorialnego – 180.681,- zł, środki te zostaną 

przeznaczone na wydatki związane z promocją 

powiatu tj. druk wydawnictw i folderów, udział w 

targach i wystawach promocyjnych, organizacja 

gminno-powiatowych dożynek, obchody dnia 

strażaka, umowy na obsługę językową i tłuma-

czenia, koszty współpracy między partnerskimi 

powiatami. W 2011 roku planowane jest również 

kontynuowanie publikacji materiału prasowego na 

łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.  

- 75095 – pozostała działalność – 82.652 zł, 

środki te przeznacza się na opłacanie składek 

członkowskich stowarzyszeń i organizacji, w któ-

rych powiat kluczborski jest członkiem, a także 

na wynagrodzenia i działalność bieżącą Lokalnego 

Punktu Informacji Europejskiej. 

7. W ramach działu 752 – Obrona narodowa –

3.000,- zł, zamierza się sfinansować:  

- 75212 – pozostałe wydatki obronne-wydatki 

w kwocie 3.000 zł. zostaną przeznaczone na 

działania związane z obronnością.  

8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo pu-

bliczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotą 

3.296.000,- zł, zamierza się sfinansować:  

75411 – Komendy Powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej - wydatki w wysokości 3.266.000 zł 

związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Ko-

mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku, także zakupem samochodu specjali-

stycznego wraz z osprzętem.  

- 75412 –Ochotnicze straże pożarne wydatki 

w kwocie 30.000 zł zostaną przeznaczone na 

dotację celową na zakup samochodu do Chocia-

nowic. 

9. W ramach działu 757 – Obsługa długu pu-

blicznego – kwotą 1.850.000,- zł zamierza się 

sfinansować:  

- 75702 – obsługa papierów wartościowych 

i kredytów - koszty obsługi zaciągniętych kredy-

tów długoterminowych oraz wyemitowanych 

obligacji wynoszą 1.850.000,- zł.  

Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobo-

wiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań 

dołączony do projektu uchwały.  

10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia 

– kwotą 638.703,- zł zamierza się sfinansować:  

- 75818 – rezerwy ogólne i celowe – rezerwa 

ogólna budżetu powiatu wynoszącą 100.625 zł, 

może być uruchamiana w trakcie roku budżeto-

wego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowa-

nych wydatków, 

- rezerwa celowa wynosząca 45.756 zł, może 

być rozdysponowana na nagrody Starosty Klucz-

borskiego przyznawane corocznie z okazji Święta 

Edukacji Narodowej.  

- rezerwa celowa wynosząca 75.000 zł, może 

być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakre-

su zarządzania kryzysowego.  

- rezerwa celowa wynosząca 417.322 zł może 

być rozdysponowana na wydatki związane ze 

wzrostem płac nauczycieli o 7% od miesiąca wrze-

śnia 2011 roku. 

11. W ramach działu 801 – Oświata i wycho-

wanie – kwotą 21.025.068,- zł oraz działu 854 – 

Edukacyjna - opieka wychowawcza – kwotą 

4.707.675 zł, zamierza się sfinansować:  

W ramach działów 801 – oświata i wychowa-

nie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 

ponoszone są wydatki związane z oświatą i dzie-

dzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na 

kształcenie młodzieży oraz działalności z tym 

związaną wyniosą według planu na 2011 rok 

25.732.743 zł, a w ujęciu procentowym 38%, 

ogółu wydatków budżetu.  

Środki przeznaczone na powiatową oświatę 

zostaną wydatkowane na następujące cele: 

- 18.302.533 zł – będą kosztowały wynagro-

dzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w jed-

nostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi 

od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę, 
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- 610.889 zł – zostanie wydatkowane na do-

tacje celowe dla szkół niepublicznych,  

- 35.724 zł – przeznaczono na pomoc zdro-

wotną dla nauczycieli,  

- 178.852 - przeznaczono na dokształcanie  

i doskonalenie zawodowe nauczycieli  

Poniżej zamieszczono wyliczenia wynagrodzeń 

nauczycieli oraz pracowników administracji i ob-

sługi zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych powiatu kluczborskiego  

 
Nazwa 

szkoły 

Stopień 

awansu 

Liczba 

etatów 

Wynagrodzenie 

roczne 

Pochodne Razem wynagrodzenie 

w 2011 r.  

(z pochodnymi) 

Dodatek do 

wynagrodzeń* 

Razem wynagro-

dzenie z dodatkiem 

PODN mianowany 0,25 10 816,90 1 898,37 12 715,27 0,00   

dyplomowany 5,27 291 359,34 51 133,56 342 492,90 0,00   

x  5,52  302 176,24 53 031,93 355 208,17 0,00 355 208,17 

MDK kontraktowy 2,56 85 381,41 14 984,44 100 365,84 0,00   

mianowany 2,00 86 535,20 15 186,93 101 722,12 0,00   

dyplomowany 3,00 165 859,21 29 108,29 194 967,50 0,00   

x  7,56  337 775,81 59 279,65 397 055,46 0,00 397 055,46 

ZSP Nr 2 -

CKU 

stażysta 0,50 15 023,47 2 636,62 17 660,09 0,00   

kontraktowy 3,22 107 393,80 18 847,61 126 241,41 0,00   

mianowany 13,00 562 478,77 98 715,02 661 193,79 0,00   

dyplomowany 24,59 1 359 492,63 238 590,96 1 598 083,58 0,00   

x  41,31  2 044 388,67 358 790,21 2 403 178,88 0,00 2 403 178,88 

PPP stażysta 1,00 30 046,95 5 273,24 35 320,19 0,00   

kontraktowy 3,00 100 056,33 17 559,89 117 616,22 0,00   

mianowany 3,00 129 802,79 22 780,39 152 583,18 0,00   

dyplomowany 7,00 387 004,81 67 919,34 454 924,16 0,00   

x  14,00  646 910,89 113 532,86 760 443,75 0,00 760 443,75 

WODiDZ stażysta 1,00 30 046,95 5 357,37 35 404,32 0,00   

kontraktowy 8,00 266 816,89 47 573,45 314 390,34 0,00   

mianowany 4,27 184 752,64 32 941,40 217 694,04 0,00   

dyplomowany 8,35 461 641,46 82 310,67 543 952,13 0,00   

x  21,62  943 257,94 168 182,89 1 111 440,83 0,00 1 111 440,83 

ZSO kontraktowy 4,07 135 743,09 23 945,08 159 688,18 0,00   

mianowany 8,09 350 034,86 61 746,15 411 781,01 0,00   

dyplomowany 60,06 3 320 501,30 585 736,43 3 906 237,73 0,00   

x  72,22  3 806 279,26 671 427,66 4 477 706,92 0,00 4 477 706,92 

SOSW stażysta 5,61 168 563,39 30 155,99 198 719,38 9 935,97   

kontraktowy 19,00 633 690,12 113 367,16 747 057,28 37 352,86   

mianowany 13,50 584 112,57 104 497,74 688 610,31 34 430,52   

dyplomowany 25,67 1 419 201,94 253 895,23 1 673 097,17 83 654,86   

x  63,78  2 805 568,01 501 916,12 3 307 484,13 165 374,21 3 472 858,34 

ZSP Nr 1 stażysta 1,54 46 272,30 8 162,43 54 434,74 0,00   

kontraktowy 9,82 327 517,74 57 774,13 385 291,86 0,00   

mianowany 4,22 182 589,26 32 208,75 214 798,01 0,00   

dyplomowany 29,79 1 646 981,92 290 527,61 1 937 509,53 0,00   

x  45,37  2 203 361,22 388 672,92 2 592 034,13 0,00 2 592 034,13 

ZSL-T stażysta 2,40 72 112,68 12 720,68 84 833,36 0,00   

kontraktowy 6,05 201 780,28 35 594,04 237 374,32 0,00   

mianowany 5,93 256 576,85 45 260,16 301 837,01 0,00   

dyplomowany 32,42 1 792 385,15 316 176,74 2 108 561,89 0,00   

x  46,80  2 322 854,96 409 751,62 2 732 606,58 0,00 2 732 606,58 

OGÓŁEM 

POWIAT 

stażysta 12,05 362 065,74 x x x   

kontraktowy 55,72 1 858 379,66 x x x   

mianowany 54,26 2 347 699,85 x x x   

dyplomowany 196,15 10 844 427,75 x x x   

x  318,18  15 412 573,00 2 724 585,86 18 137 158,86 165 374,21 18 302 533,07 

 

12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia 

kwotą 1.870.320,- zł, zamierza się sfinansować:  

- 85111 – szpitale ogólne - kwotę 37.320 zł 

planuje się w 2011 roku przeznaczyć na wydatki 

bieżące w tym 37.320 na dotację dla SP ZOZ  

w Kluczborku.  

- 85149 – programy polityki zdrowotnej - 

kwotę 25.000 zł planuje się w 2011 roku prze-

znaczyć na zakup szczepionek przeciwko menin-

gokokom typu c.  

- 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 

– są to wydatki związane z opłacaniem ubezpie-

czenia zdrowotnego osobom pozostającym bez 

pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel 

wynoszą 1.808.000,- zł, w tym 18.000 zł prze-

znaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wy-

chowanków domu dziecka.  

13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – 

kwotą 9.001.395,- zł zamierza się sfinansować:  

- 85201 – placówki opiekuńczo - wychowaw-

cze - wydatki w wysokości 1.507.704,- zł prze-

znacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania 

Domów Dziecka Zespół „NASZ DOM” Bogacica-

Bąków.  

Kwotę 44.450 zł planuje się wydatkować  

w formie dotacji celowych, przeznaczonych na 

finansowanie dzieci pochodzących z powiatu 

kluczborskiego a umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych 

powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik 

do projektu uchwały budżetowej.  
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- 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatki 

w wysokości 5.619.833,- zł przeznacza się na 

pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem 

Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gie-

rałcicach.  

- 85204 – rodziny zastępcze - wydatki w wyso-

kości 1.152.482,- zł, związane z wypłatami zasił-

ków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Po-

wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. 

Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wy-

sokości 134.606 zł, udzielone innym jednostkom 

samorządu terytorialnego, na terenie których prze-

bywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu 

naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera 

załącznik do projektu uchwały budżetowej.  

- 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 

wydatki w wysokości 669.926,- zł, przeznacza się 

na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.  

- 85220 – jednostki poradnictwa - środki w wy-

sokości 2.000,- zł zabezpieczono na potrzeby zwią-

zane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzy-

sowej.  

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze – środki na w wysokości 5000 zł 

przeznaczone zostaną dotacje celowe dla podmio-

tów nie zaliczanych do sektora finansów publicz-

nych.  

14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania 

w zakresie polityki społecznej kwotą 1.547.365 zł, 

zamierza się sfinansować:  

- 85311 – rehabilitacja zawodowa - wydatki  

w kwocie 49.320,- zł, będą ponoszone w formie 

dotacji celowej na dofinansowanie działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2011 roku  

w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki.  

- 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu nie-

pełnosprawności - wydatki w kwocie 95.000,- zł, 

będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych  

z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci  

i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Stopniu Niepełnosprawności.  

- 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy wydatki 

w wysokości 1.382.107,- zł przeznacza się na 

pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kluczborku.  

- 85395 – Pozostała działalność wydatki w wy-

sokości 20.938,-zł przeznacza się na realizację 

przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 

w Kluczborku projektu „Program zajęć dodatko-

wych wspierających rozwój kompetencji kluczo-

wych uczniów szkół gimnazjalnych województwa 

opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”. Projekt 

realizowany jest na podstawie umowy zawartej  

z Urzędem Marszałkowskim w Opolu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

15. W ramach działu 900 – Gospodarka ko-

munalna i ochrona środowiska kwotą 230.000 zł 

zamierza się sfinansować: 

- 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki  

w kwocie 105.000 zł w tym na dotację celową na 

realizację zadania inwestycyjnego pn.: Organizacja  

i selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy 

Byczyna.  

- 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gmi-

nach – wydatki w kwocie 50.000 zł w tym na re-

alizację zadania: Utrzymanie zieleni w miastach  

i gminach.  

- 90005 – Ochrona powietrza atmosferyczne-

go i klimatu –wydatki w kwocie 20.200 zł.  

- 90095 – Pozostała działalność – wydatki  

w wysokości 54.800 zł na inne zadania z zakresu 

ochrony środowiska.  

W ramach działu 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego kwotą 89.603,- zł, za-

mierza się sfinansować:  

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury 

- wydatki w zakresie kultury planuje się wydat-

kować m.in. w następujący sposób:  

- 25.426,- zł – dotacje na działalność pożytku 

publicznego w dziedzinie kultury.  

- 92116 – biblioteki – środki tego rozdziału 

obejmują dotację celową w wysokości 34.177 zł 

dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Klucz-

borku w ramach zawartego porozumienia, dotyczą-

cego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. 

Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym 

na mocy ustawy.  

- 92120 – ochrona zabytków - środki tego 

rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości 

30.000 zł z przeznaczeniem na remont i konser-

wację obiektów zabytkowych wpisanych do reje-

stru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.  

16. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna  

i sport kwotą 71.176,- zł, zamierza się sfinanso-

wać:  

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej 

i sportu - wydatki w zakresie kultury fizycznej  

i sportu przeznacza się m.in. na:  

- 20.153,- zł, - dotacje na działalność pożytku 

publicznego w dziedzinie sportu.  
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Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.  

 

Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.    

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku  Kwota 

1 2 

Dochody   

60014 - 0970 - wpływy z różnych dochodów 35 000 

75618 - 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych 100 000 

Wydatki   

Rozdział 60014  2 131 379  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 193 245 

Świadczenia dla osób fizycznych 51 990 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań statutowych 886 144 

2.   

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku  Kwota 

1  2  

Dochody   

-   

Wydatki   

Rozdział 71015  317 107  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281 778 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 453 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 28 876 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku  Kwota 

1 2 

Rozdział 01005  8 000 

-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 8 000 

Rozdział 01008  22 337 

- wydatki bieżące w tym: dotacje celowe 22 337 

Rozdział 02001  67 557 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 67 557 

Rozdział 02002  9 645 

- wydatki bieżące, w tym dotacje celowe 9 645 

Rozdział 60014  9 117 240 

wydatki majątkowe 9 117 240 

Rozdział 60095  2 960 

- wydatki bieżące – składka na stowarzyszenie drogi S11 2 960 

Rozdział 70005  3 528 959 

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 147 259 

- wydatki majątkowe 3 381 700 

Rozdział 71013  125 000 

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 125 000 

Rozdział 71014  20 000 

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 20 000 

Rozdział 71030  274 000 

wydatki majątkowe 206 000 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 68 000 

Rozdział 75011  173 320 

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej 

173 320 

Rozdział 75019  288 265 

- wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu 288 265 

Rozdział 75020  6 259 644 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 860 717 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 505 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 1 293 422 

Rozdział 75045  31 000 

- wynagrodzenia i pochodne 7 200 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 500 

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6 300 

Rozdział 75075  180 681 

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji 180 681 

Rozdział 75095  82 652 

- wynagrodzenia i pochodne 67 000 
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- wydatki bieżące – składki na stowarzyszenia w których powiat jest członkiem oraz wydatki zwią-

zane z obsługą LPI 

15 652 

Rozdział 75212  3 000 

- wydatki bieżące w zakresie obronności 3 000 

Rozdział 75412  30 000 

dotacja celowa na wydatki majątkowe 30 000 

Rozdział 75702  1 850 000 

- wydatki związane z obsługą długu publicznego 1 850 000 

Rozdział 75818  638 703 

- rezerwy ogólna i celowa 638 703 

Rozdział 80120  414 154 

- wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 336 654 

- dotacja na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku 

przyszłości 

77 500 

Rozdział 80130  106 060 

_wydatki związane z realizacją programów z UE 106 060 

- wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 274 235 

Rozdział 80146  26 828 

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 26 828 

Rozdział 80195  35 724 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 35 724 

Rozdział 85111  37 320 

- wydatki bieżące w tym dotacje celowe 37 320 

Rozdział 85149  25 000 

- wydatki bieżące 25 000 

Rozdział 85201  44 450 

- wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 44 450 

Rozdział 85204  134 606 

- wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 134 606 

Rozdział 85228  5 000 

- wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 5 000 

Rozdział 85311  49 320 

- wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 49 320 

Rozdział 90002  105 000 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 5 000 

dotacja celowana wydatki majątkowe 100 000 

Rozdział 90004  50 000 

wydatki majątkowe 25 000 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 25 000 

Rozdział 90005  20 200 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 20 200 

Rozdział 90095  54 800 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 54 800 

Rozdział 92105  25 426 

- wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 25 426 

Rozdział 92116  34 177 

- wydatki bieżące, w tym dotacje celowe 34 177 

Rozdział 92120  30 000 

- wydatki bieżące, w tym dotacje celowe 30 000 

Rozdział 92605  20 153 

- wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe 20 153 

4.   

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku  Kwota 

1  2  

Dochody   

-   

Wydatki   

Rozdział 75411  3 266 000 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 628 817 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 161 841 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 475 342 
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5.   

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku  Kwota 

1  2  

Dochody   

80120 – 0690 wpływy z różnych opłat 750 

- 0750 wpływy z najmu 19 610 

- 0830 wpływy z usług 5 100 

- 0970 wpływy z różnych dochodów 828 

Wydatki   

Rozdział 80110  1 971 916  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 1 617 943 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 154 805 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 282 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 108 886 

Rozdział 80120  3 023 667  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 2 460 981 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 252 577 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 147 302 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 162 807 

w tym: remonty   

    

Rozdział 80146  39 653  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 885 

Pozostałe 21 768 

Rozdział 92605  14 043  

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 14 043 

6.   

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku Kwota  

1  2  

Dochody   

85403 – 0690 wpływy z różnych opłat 24 000 

- 0750 wpływy z najmu 4 700 

- 0830 wpływy z usług 8 000 

Wydatki   

Rozdział 80102  1 186 499  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 866 566 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 129 528 

- wynagrodzenia umowy zlecenie 800 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 862 

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 113 743 

Rozdział 80111  1 051 173  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 854 319 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 58 004 

- wynagrodzenia umowy zlecenie 400 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 112 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 92 338 

Rozdział 80121  150 944  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 136 873 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 607 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 8 464 

Rozdział 80134  330 428  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 257 484 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 24 824 

- wynagrodzenia umowy zlecenie 400 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 919 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 31 801 

Rozdział 85401  45 086  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 37 194 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 742 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 5 150 

Rozdział 85403  1 920 114  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 1 132 546 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 444 852 

- wynagrodzenia umowy zlecenie 2 800 
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- świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 524 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 247 392 

Rozdział 80146    

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli   

Rozdział 85404  116 266  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108 691 

- wynagrodzenia umowy zlecenie 2 151 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, 875 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 549 

Rozdział 85395  20 938  

_wydatki związane z realizacją programów z UE   

Rozdział 92605  4 500  

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500 

7.   

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku Kwota  

1  2  

Dochody   

80130 – 0750 wpływy z najmu 58 496 

- 0830 wpływy z usług 448 471 

- 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 64 391 

- 0970 wpływy z różnych dochodów 600 

Wydatki   

Rozdział 80123  672 960  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 403 639 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 100 090 

- wynagrodzenia umowy zlecenie 1 261 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 025 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 134 945 

Rozdział 80130  3 395 473  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 2 129 293 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 541 704 

- wynagrodzenia umowy zlecenie 6 899 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 733 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 536 844 

W tym remonty   

Rozdział 80146  13 954  

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 13 954 

Rozdział 85415  10.000  

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 

8.   

Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku  Kwota 

Dochody   

80130 – 0750 – dochody z najmu 23.400 

- 0830 wpływy z usług 420 

- 0970 wpływy z różnych dochodów 500 

Wydatki   

Rozdział 80120  1 677 905  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 1 304 062 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 193 917 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 929 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 89 997 

Rozdział 80123  723 927  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 546 456 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 77 567 

- wynagrodzenia umowy zlecenie   

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 100 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 62 804 

Rozdział 80130  1 077 026  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 819 782 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 116 349 

- wynagrodzenia umowy zlecenie 6 000 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 829 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 86 066 
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Rozdział 80146  14 234  

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 14 234 

9.   

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku Kwota 

Dochody   

80130 – 0750 wpływy z najmu 34532 

Wydatki   

Rozdział 80130  2 987 137  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 2 289 439 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 289 933 

- wynagrodzenia umowy zlecenie   

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 152 180 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 255 585 

Rozdział 80146  12 838  

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 12 838 

Rozdział 80140  192 451  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 64 982 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 76 209 

- wynagrodzenia umowy zlecenie   

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 380 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 39 880 

10.   

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku  Kwota 

1  2  

Dochody   

85406 - 0970- wpływy z różnych dochodów 200 

Wydatki   

Rozdział 85406  991 722  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 743 105 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 133 084 

- wynagrodzenia umowy zlecenie   

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 075 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 68 458 

Rozdział 85446  3 907  

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3 907 

11   

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku  Kwota 

1  2  

Dochody   

85407 – 0830 wpływy z usług 21 000 

- 0750 – dochody z najmu 4 000 

- 0970 – wpływy z różnych dochodów 70 

Wydatki   

Rozdział 85407  623 173  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 388 022 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 111 422 

- wynagrodzenia umowy zlecenie 2 128 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 549 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 96 052 

Rozdział 85446  2 791  

- doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli 2 791 

Rozdział 92605  32 480  

- wynagrodzenia umowy zlecenie 23 616 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 637 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 7 227 

12.   

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku  Kwota 

1  2  

Dochody   

80140    

- 0750- wpływy z najmu   

- 0830 wpływy z usług 519 820 

- 0970 – wpływy z różnych dochodów 300 
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85410    

– 0830 wpływy z usług 359 721 

- 0750 wpływy z najmu 3 416 

- 0970 – wpływy z różnych dochodów 94 123 

Wydatki   

Rozdział 80140  1 002 985  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 746 096 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 127 465 

- wynagrodzenia umowy zlecenie 8 400 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 049 

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 72 975 

Rozdział 85410  994 616  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 340 003 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 439 340 

- wynagrodzenia umowy zlecenie 7 500 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 144 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 162 629 

Rozdział 80146  5 582  

- doskonalenie zawodowe nauczycieli 5 582 

13.   

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku Kwota  

1  2  

Dochody   

80142 – 0830 wpływy z usług 22 600 

Wydatki   

Rozdział 80142  560 752  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 347 109 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 116 676 

- wynagrodzenia umowy zlecenie 13 650 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 451 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 62 866 

Rozdział 80146  40 454  

- doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli  

 w tym na wynagrodzenia: 

40 454  

 32.849 

Rozdział 80195  10 800  

_wydatki związane z realizacją programów z UE 10 800 

14.   

Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny  Kwota  

„NASZ DOM”  

Bogacica – Bąków 

1  2  

Dochody   

-   

Wydatki   

Rozdział 85201  1 434 578  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 098 500 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 500 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 295 578 

Rozdział 85156  18 000  

- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 18 000 

15.   

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku  Kwota 

1  2  

Dochody   

85202 - 0830 wpływy z usług 2 570 000 

- 0970 wpływy z różnych dochodów 40 000 

Wydatki   

Rozdział 85202  3 594 543  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 512 320 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 200 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 979 023 
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16.   

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach  Kwota 

1  2  

Dochody   

85202 - 0830 - wpływy z usług 786 480 

- 0970 – wpływy z różnych dochodów 29 900 

- 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   

Wydatki   

Rozdział 85202  2 025 290  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 602 750 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 760 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 362 780 

17.   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku Kwota 

1  2  

Dochody   

    

Wydatki   

Rozdział 85204  1 017 876  

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 017 876  

Rozdział 85201  73 126  

świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 126 

Rozdział 85218  669 926  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 507 647 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 400 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, 145 879 

Rozdział 85220  2 000  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 

- wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych, 2 000 

Rozdział 85321  95 000  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95 000 

- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. 95 000 

18.   

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku  Kwota 

1  2  

Dochody   

85333 – 2690 – udział w środkach Funduszu Pracy 500 700 

Wydatki   

Rozdział 85333  1 382 107  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 204 157 

- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 131 744 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 206 

Rozdział 85156  1 790 000  

- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne 1 790 000 

1
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UCHWAŁA NR III/21/10 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2011 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym 

(t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

(Dz. U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz  

art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 art. 215,  

art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,  

art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 

zm.) Rada Powiatu Opolskiego, uchwala się co na-

stępuje:  
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§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Opolskiego 

na rok budżetowy 2011. 

 

§ 2. Dochody budżetu w wysokości  

                                         – 69.667.305 zł, 

z tego: 

1) bieżące w wysokości – 61.107.336 zł, 

2) majątkowe w wysokości – 8.559.969 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości  

                                          - 73.957.940 zł,  

z tego: 

1) bieżące w wysokości – 58.298.451 zł, 

2) majątkowe w wysokości – 15.659.489 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości – 85.000 zł, 

2) celową w wysokości – 125.000 zł, zgodnie 

z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzyso-

wym. 

 

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyj-

ne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załączni-

kiem nr 3 do uchwały. 

 

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 4.290.635 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzący-

mi z: 

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwo-

cie – 3.577.783 zł, 

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Po-

wiatu wynikających z rozliczeń kredytów i poży-

czek z lat ubiegłych w kwocie – 712.852 zł. 

 

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu  

w wysokości – 4.940.635 zł, oraz łączna kwota 

rozchodów budżetu w wysokości – 650.000 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały. 

 

§ 8.1. Ustala się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-

wej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały. 

2. Ustala się dochody i wydatki związane z re-

alizacją zadań wykonywanych na podstawie po-

rozumień między jednostkami samorządu teryto-

rialnego, jak w Załączniku Nr 6 do uchwały. 

3. Ustala się dochody i wydatki związane z re-

alizacją zadań wykonywanych na mocy porozu-

mień z organami administracji rządowej – jak  

w Załączniku Nr 6 do uchwały. 

 

§ 9.1. Ustala się dotacje przedmiotowe  

w kwocie - 53.426 zł zgodnie z Załącznikiem nr 7 

do uchwały. 

2. Wykaz dotacji podmiotowych na kwotę – 

1.946.232 zł zawiera Załącznik nr 8 do uchwały. 

3. Wykaz dotacji celowych w kwocie ogółem 

– 5.338.642 zł na zadania własne powiatu reali-

zowane przez podmioty należące i nie należące 

do sektora finansów publicznych na 2011 r. za-

wiera Załącznik nr 9 do uchwały. 

 

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opol-

skiego do: 

1) zaciągania zobowiązań związanych z finan-

sowaniem wydatków na inwestycje i zakupy in-

westycyjne w ramach wieloletniej prognozy fi-

nansowej; 

2) dokonywania zmian w planie wydatków  

w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polega-

jących na: 

a) przenoszeniu planowanych wydatków ma-

jątkowych między paragrafami klasyfikacji budże-

towej oraz poszczególnymi zadaniami inwestycyj-

nymi, 

b) zmianie planu wydatków na uposażenia  

i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

3) przekazanie swoich uprawnień dla kierowni-

ków jednostek organizacyjnych w zakresie doko-

nywania przeniesień w planie wydatków w ramach 

rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem 

zmian powodujących zwiększenie planowanych 

wydatków w grupie wynagrodzeń oraz z wyłącze-

niem zmian wydatków majątkowych; 

4) lokowania wolnych środków budżetowych 

na rachunkach w bankach nie wykonujących 

bankowej obsługi powiatu. 

 

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Za-

rządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 

podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Powiatu Opolskiego  

Stefan Warzecha 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr III/21/10 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2011 r. - OGÓŁEM 69.667.305 zł 

 

I. Dochody bieżące 
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Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 43 – 2309 – Poz. 552 
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II. Dochody majątkowe: 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr III/21/10 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

WYDATKI BUDŻETU POWIATU OPOLSKIEGO NA 2011 ROK - OGÓŁEM - 73.957.940 zł w tym: 

 

I. Wydatki bieżące 
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II. WYDATKI MAJĄTKOWE: 

 

 
 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr III/21/10 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

Zadania inwestycyjne w 2011 r. 
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* kwota nie uwzględnia dotacji udzielonych na wydatki majątkowe w wysokości – 549.257 zł. 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały nr III/21/10 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. 
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Załącznik nr 5 

do uchwały nr III/21/10 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 r. 
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II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 r. 

 
 

 

Załącznik nr 6 

do uchwały nr III/21/10 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) mię-

dzy jednostkami samorządu terytorialnego 
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II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami admi-

nistracji rządowej 

 

 
 

Załącznik nr 7 

do uchwały nr III/21/10 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

Dotacje przedmiotowe w 2011 r. – dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 

 

 
 

Załącznik nr 8 

do uchwały nr III/21/10 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

Dotacje podmiotowe w 2011 r. – dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 
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Załącznik nr 9 

do uchwały nr III/21/10 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

Dotacje celowe na zadania własne powiatu w 2011 realizowane przez: 

 

I - podmioty należące do sektora finansów publicznych 
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II – podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 

 

 
2
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UCHWAŁA NR III/42/10 

RADY POWIATU STRZELECKIEGO 

 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

  

w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2011 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c i d, pkt 9 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  

Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 

Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675),  

art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215,  

art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, 

art. 222, art. 228, art. 235, art. 236, art. 237 

ust. 2, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. 

Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 

1020) oraz Uchwały Nr XLV/389/10 Rady Powia-

tu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 roku  

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, 

co następuje:  

 

§ 1. Ustala się budżet Powiatu Strzeleckiego 

na rok 2011 

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 

ogółem: 72.920.835 zł,  

z tego: 

1) dochody bieżące: 60.098.901 zł  

w tym: 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat: 5.838.954 zł,  

zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3 do niniej-

szej uchwały; 

b) z tytułu dotacji i środków otrzymanych na fi-

nansowanie wydatków na realizację zadań z udzia-

łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3: 858.568 zł,  

zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej 

uchwały; 

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na za-

dania bieżące realizowane na podstawie porozu-

mień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego: 81.173 zł,  

zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej 

uchwały; 

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na zadnia bieżące realizowane przez powiat 

na podstawie porozumień z organami administra-

cji rządowej: 21.000 zł,  

zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej 

uchwały; 

2) dochody majątkowe: 12.821.934 zł,  

w tym: 

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwe-

stycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pod-

stawie porozumień (umów) między jst: 250.000 zł,  

zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 4 do niniej-

szej uchwały: 

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań z udziałem środ-

ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 

11.036.134 zł,  

zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej 

uchwały. 

2. Przychody budżetu powiatu w wysokości 

ogółem: 8.372.064 zł,  

z tego: 

1) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kre-

dytu na rynku krajowym (§ 9520): 7.665.844 zł,  

2) z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożycz-

ki na finansowanie zadań realizowanych z udzia-

łem środków pochodzących z budżetu Unii Euro-

pejskiej (§ 9030): 706.220 zł,  

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej 

uchwały. 

3. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 

ogółem: 76.851.372 zł,  

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa-

ły, z tego: 

1) Wydatki bieżące: 58.486.310 zł, w tym: 

a) wydatki jednostek budżetowych 49.208.476 zł;  

w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

                                            35.309.932 zł; 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 13.898.544 zł; w tym: rezerwy ogólne  

i celowe: 1.479.050 zł, z tego: (rezerwa ogólna 

234.870 zł; rezerwy celowe: 1.244.180 zł);  

b) dotacje na zadania bieżące 5.416.578 zł;  

w tym: 

- na wydatki związane z realizacją zadań reali-

zowanych w drodze umów lub porozumień za-

wartych między jednostkami samorządu teryto-

rialnego: 1.230.987 zł; 
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c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

                                              2.012.734 zł;  

d) wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 

w części związanej z realizacją zadań powiatu: 

858.568 zł;  

e) wypłaty przypadające do spłaty w roku bu-

dżetowym 2011 z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez powiat: 150.091 zł; 

f) wydatki na obsługę długu powiatu 582.917 zł; 

2) Wydatki majątkowe: 18.365.062 zł,  

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej 

uchwały,  

z tego: 

a) wydatki związane z wieloletnimi programa-

mi inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwesty-

cyjne): 16.089.542 zł, 

b) pozostałe wydatki majątkowe: 2.275.520 zł, 

w tym: 

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fi-

nansów publicznych: 310.000 zł, zgodnie z Za-

łącznikiem Nr 5; 

c) wydatki na wniesienie wkładów do spółek 

prawa handlowego: 300.000 zł. 

4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości 

ogółem: 4.441.527 zł, z tego: 

1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 

4.441.527 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Planowany w wysokości 3.930.537 zł 

deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie 

w całości z przychodów pochodzących z zacią-

gniętego kredytu na rynku krajowym - 3.224.317 

zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej - 706.220 zł. 

 

§ 3. Ustala się następujący zakres planowane-

go przeznaczenia rezerw celowych utworzonych 

w budżecie powiatu w kwocie ogółem:  

                                              1.244.180 zł, 

z tego: 

1. rezerwa celowa oświatowa: 674.375 zł na 

sfinansowanie: 

1) Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli  

w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycz-

nia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zgodnie z zapisami 

Uchwały Nr XX/192/08 Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie: określenia 

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków  

i sposobu ich przyznawania: 21.200 zł; 

2) Funduszu nagród dla uczniów „Najlepszy 

Uczeń Powiatu Strzeleckiego”: 8.000 zł; 

3) Wypłatę nagród Starosty Strzeleckiego 

(0,35%) planowanych rocznych wynagrodzeń oso-

bowych nauczycieli - art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Karta Nauczyciela): 49.001 zł; 

4) Rozpoczynających się w roku 2011 urlo-

pów dla poratowania zdrowia nauczycieli (art. 73 

ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela), 

5) Kosztów nauczania indywidualnego, 

6) Wypłat nagród jubileuszowych, odpraw eme-

rytalnych i rentowych dla nauczycieli – uprawnienia 

udokumentowane w ciągu roku 2011, 

7) Zwiększenia zakresu zadań- wzrost liczby 

oddziałów w nowym roku szkolnym 2011/2012, 

8) Wydatków niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania jednostek związanych z usuwa-

niem awarii i zdarzeń losowych oraz nagłych re-

montów, 

9) Wydatków związanych z realizacją konkur-

su na opis doświadczeń w zakresie pracy wy-

chowawczej z dziećmi i młodzieżą pn. „Moja pra-

ca wychowawcza”, 

10) Nagrody dla "Nauczyciela Roku 2010  

                                                   - 7.000 zł, 

11) Wzrostu dotacji dla niepublicznych jedno-

stek oświatowych w związku z przeliczeniem dota-

cji według nowych wartości finansowego standardu 

A oraz wydatków bieżących w innych powiatach, 

12) Wkładu własnego w edukacyjne projekty 

partnerskie. 

13) Wzrostu wysokości dodatków funkcyjnych 

osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych 

w placówkach oświatowych Powiatu Strzeleckiego 

oraz wzrostu rocznego planowanego osobowego 

funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypła-

cenie dodatków motywacyjnych dla pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświa-

towych Powiatu Strzeleckiego zgodnie z projektem 

uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie: 

ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady 

przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświa-

towych jednostkach organizacyjnych prowadzonych 

przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagradzania 

i nagród.  

2. rezerwa celowa na sfinansowanie kosztów 

realizacji zadań publicznych powiatu przez organiza-

cje pozarządowe zgodnie z założeniami Programu 

Współpracy 2011’ Powiatu Strzeleckiego z organi-

zacjami pozarządowymi: 60.000 zł; 

3. rezerwa celowa na realizację zadań wła-

snych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowe-

go: 112.305 zł; 

4. rezerwa celowa na wydatki związane z re-

alizacją programów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2: 

150.000 zł. 

5. rezerwa celowa na sfinansowanie podwy-

żek wynagrodzeń dla pracowników administracji  

i obsługi od 01.07.2011 r.: 247.500 zł, 
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§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków 

budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2011 zwią-

zanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zleconych Powiatowi ustawami 

(w podziale na dochody i wydatki bieżące i ma-

jątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wy-

nagrodzenia i składki od nich naliczane), zgodnie  

z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 

 

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków 

budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2011 zwią-

zanych z realizacją zadań wykonywanych na mo-

cy porozumień z organami administracji rządowej 

(z wyszczególnieniem dochodów i wydatków 

bieżących i majątkowych), zgodnie z Załącznikiem 

Nr 3a do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków 

budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2011 zwią-

zanych z realizacją zadań realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jst (z wyszczegól-

nieniem dochodów i wydatków bieżących i ma-

jątkowych), zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ni-

niejszej uchwały. 

 

§ 7. Ustala się - Zestawienie planowanych 

kwot dotacji udzielanych w roku 2011 z budżetu 

Powiatu Strzeleckiego w podziale na dotacje dla 

jednostek sektora finansów publicznych i dotacje 

dla jednostek spoza sektora finansów publicz-

nych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, 

podmiotowych i celowych związanych z realizacją 

zadań Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

 

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwa-

rancji udzielanych przez powiat w roku budżeto-

wym 2011 w wysokości 500.000 złotych. 

 

§ 9. Określa się wysokość sumy, do której Za-

rząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobo-

wiązania w roku budżetowym 2011 na kwotę 

11.372.064 złote. 

 

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość poży-

czek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu 

w roku budżetowym 2011 w łącznej kwocie 

500.000 złotych. 

 

§ 11. Ustala się w roku budżetowym 2011 li-

mit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów  

i pożyczek oraz emitowanych papierów warto-

ściowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu, 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Po-

wiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobo-

wiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 

11.372.064 złote. 

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji 

papierów wartościowych na pokrycie występują-

cego w ciągu roku budżetowego 2011 przejścio-

wego deficytu budżetu powiatu do wysokości 

3.000.000 zł, 

2. zaciągania zobowiązań: 

1) na finansowanie wydatków związanych  

z realizacją wieloletnich programów inwestycyj-

nych w ramach kwot limitów określonych w Za-

łączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finanso-

wej, 

3. do lokowania wolnych środków budżeto-

wych na rachunkach bankowych w innych ban-

kach niż bank prowadzący bankową obsługę bu-

dżetu Powiatu, 

4. do dokonywania zmian w ramach działu  

w planie wydatków, bieżących na uposażenia  

i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

5. do dokonywania zmian w ramach działu  

w planie wydatków majątkowych, 

6. do przekazania swoich uprawnień kierowni-

kom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie 

dokonywania przeniesień w planie wydatków mię-

dzy paragrafami w obrębie jednego rozdziału za 

wyjątkiem paragrafów wydatków dotyczących 

wynagrodzeń, nagród, należności funkcjonariuszy, 

uposażeń i honorariów wraz z wynikającymi z od-

rębnych przepisów pochodnymi od tych wydatków 

oraz paragrafów wydatków majątkowych w zakre-

sie powodującym zarówno ich zwiększenie jak  

i zmniejszenie, 

7. do przenoszenia środków z rezerwy ogólnej 

na zwiększenia wydatków majątkowych poza 

przedsięwzięciami łącznie do kwoty 50.000 zł. 

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Strzeleckiego. 

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskie-

go. 

 

 Przewodniczący Rady  

Henryk Bartoszek 
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UCHWAŁA NR III/5/2010 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2011 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9,  

lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  

- Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 

1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142) oraz art. 211, 

art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, 

art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r.  

Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 

610), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Głogówek na 

rok budżetowy 2011 r. 

 

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy na 

kwotę 34.812.560 zł,  

z tego: 

- dochody bieżące na kwotę 29.820.051 zł  

w tym:  

- dotacje celowe związane z realizacją zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami na 

kwotę 2.430.939 zł  

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu na kwotę 222.000 zł  

- dochody majątkowe na kwotę 4.992.509 zł 

Zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. 

 

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy na 

kwotę 34.812.560 zł,  

z tego:  

- wydatki bieżące na kwotę 29.811.853 zł  

w tym:  

- wydatki związane z realizacją zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami na kwotę  

                                               2.430.939 zł  

- wydatki na realizację zadań określonych  

w programie profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii  

i przemocy w rodzinie na kwotę 222.000 zł  

- wydatki majątkowe na kwotę 5.000.707 zł.  

Zgodnie z załącznikiem nr 1,3,4, 9. 

 

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów 

budżetu w wysokości:  

- przychody - 1.964.610 zł  

- rozchody -   1.964.610 zł  

Zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i kosztów 

dla zakładu budżetowego wg załącznika nr 6. 

 

§ 6.1. Ustala się plan wydatków ze środków 

wyodrębnionych na fundusz sołecki – zgodnie  

z załącznikiem nr 7. 

 

§ 7.1. Zestawienie i zakres dotacji udzielanych 

z budżetu na 2011 rok określa załącznik nr 8. 

 

§ 8.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysoko-

ści 34.316 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości  

                                                   74.572 zł  

w tym:  

- na realizację zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego - 74.572 zł. 

 

§ 9.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu za-

ciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 

                                             3.964.610 zł. 

2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów 

i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez 

Burmistrza w kwocie 2.000.000 zł. 

 

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego defi-

cytu budżetu gminy do wysokości 

                                             2.000.000 zł, 

2) dokonywania przeniesień planowanych wy-

datków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia 

ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich 

naliczanymi oraz wydatków majątkowych między 

rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu 

klasyfikacji budżetowej, 
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3) przekazania uprawnień dla kierowników 

jednostek organizacyjnych gminy Głogówek do 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  

w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykra-

czają poza rok budżetowy, 

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu na 

2011 rok wolnych środków budżetowych na 

rachunkach bankowych innych banków niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głogówka. 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Krzysztof Barton 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr III/5/2010 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Dochody i wydatki budżetu Gminy Głogówek na 2011 rok 

 w złotych 

 

Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 

010 

020 

 600 

 700 

 710 

 750 

 

 751 

 

 

752 

 754 

 

 756 

 

 

 757 

 758 

 801 

 851 

 852 

 853 

 854 

 900 

 921 

 926 

Rolnictwo i łowiectwo 

 Leśnictwo 

 Transport i łączność 

 Gospodarka mieszkaniowa 

 Działalność usługowa 

 Administracja publiczna 

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

 

 Obrona narodowa 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 

 

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

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 

 Obsługa długu publicznego 

 Różne rozliczenia 

 Oświata i wychowanie 

 Ochrona zdrowia 

 Pomoc społeczna 

 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 Edukacyjna opieka wychowawcza 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 Kultura fizyczna  

- 

 2.000 

 500.000 

 3.710.000 

 - 

 116.710 

 

 

 2.329 

 

1.000 

 

 

 

13.760.972 

 

- 

 11.305.207 

 993.753 

 222.000 

 2.942.080 

 34.000 

 - 

 50.000 

 993.234 

 179.275 

313.792 

 - 

 2.194.700 

 2.378.155 

 70.000 

 4.054.743 

 

 

 2.329 

 

1.000 

 501.750 

 

 

 67.600 

 

500.000 

 108.888 

 14.385.057 

 220.000 

 4.228.930 

 235.644 

 446.063 

 1.454.000 

 3.034.793 

 615.116 

  RAZEM 34.812.560 34.812.560 

  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.964.610 - 

  Rozchody – spłaty kredytów i pożyczek - 1.964.610 

  OGÓŁEM 36.777.170 36.777.170 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr III/5/2010 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Dochody budżetu Gminy Głogówek na 2011 rok 

 w złotych 

 
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Projekt budżetu 

na 2011 rok 

W tym:  

dochody związane  

z realiz. zadań z zakr. 

adm. rząd. oraz innych 

zad. zlec. gminie ustaw. 

I     DOCHODY BIEŻĄCE 29.820.051,00 2.430.939,00 

020      Leśnictwo  2.000,00    

  02001   Gospodarka leśna 2.000,00   

    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt.  

 Lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz 

innych umów o podobnym charakterze 

2.000,00   

700      Gospodarka mieszkaniowa  240.000,00    

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 240.000,00   

    0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości 

30.000,00   

    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt.  

 Lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz 

innych umów o podobnym charakterze 

160.000,00   

    0920 Pozostałe odsetki 30.000,00   

    0970 Wpływy z różnych dochodów 20.000,00   

750      Administracja publiczna  116.710,00  109.610,00  

  75011   Urzędy wojewódzkie 109.710,00 109.610,00 

    2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. 

zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. 

zlec. gminie ustawami 

109.610,00 109.610,00 

    2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 100,00   

  75023   Urzędy gmin 7.000,00   

    0970 Wpływy z różnych dochodów 7.000,00   

751      Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli  

i ochr. prawa oraz sądownictwa  

2.329,00  2.329,00  

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli  

i ochrony prawa 

2.329,00 2.329,00 

    2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. 

zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. 

zlec. gminie ustawami 

2.329,00 2.329,00 

752      Obrona narodowa  1.000,00  1.000,00  

  75212   Pozostałe wydatki obronne 1.000,00 1.000,00 

    2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. 

zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. 

zlec. gminie ustawami 

1.000,00 1.000,00 

 

756  

    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem  

 

13.760.972,00  

 

  

  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 55.000,00   

    0350 Podatek od działalności gosp. Osób fizycznych, opła-

cany w formie karty podatkowej 

55.000,00   

  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

od czynności cywilnopraw., podatków  

 I opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

4.274.800,00   

    0310 Podatek od nieruchomości 3.865.000,00   

    0320 Podatek rolny 378.000,00   

    0330 Podatek leśny 8.600,00   
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    0340 Podatek od środków transportowych 20.000,00   

    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.400,00   

    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków  

i opłat 

800,00   

  75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

od spadków i darowizn, podatku od czynności cywil-

noprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych 

4.728.500,00   

    0310 Podatek od nieruchomości 2.043.000,00   

    0320 Podatek rolny 1.575.000,00   

    0330 Podatek leśny 1.000,00   

    0340 Podatek od środków transportowych 832.000,00   

    0360 Podatek od spadków i darowizn 120.000,00   

    0370 Opłata od posiadania psów 500,00   

    0430 Wpływy z opłaty targowej 3.000,00   

    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 140.000,00   

    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków  

i opłat 

14.000,00   

  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedno-

stek samorządu teryt. na podst. ustaw 

170.000,00   

    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45.000,00   

    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych 

ustaw 

120.000,00   

    0690 Wpływy z różnych opłat 5.000,00   

  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bu-

dżetu państwa 

4.532.672,00   

    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4.422.672,00   

    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 110.000,00   

758      Różne rozliczenia  11.305.207,00    

  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

7.774.374,00   

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.774.374,00   

  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.408.957,00   

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.408.957,00   

  75814   Różne rozliczenia finansowe 25.200,00   

    0920 Pozostałe odsetki 25.200,00   

  75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 96.676,00   

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 96.676,00   

801      Oświata i wychowanie  993.753,00    

  80101   Szkoły podstawowe 223.142,00   

    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt. lub innych jedn. 

zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o po-

dobnym charakterze 

8.150,00   

    0920 Pozostałe odsetki 2.520,00   

    0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie-

niężnej 

6.600,00   

    0970 Wpływy z różnych dochodów 1.440,00   

    2007  

 

 

2009 

Dotacje celowe w ramach programów fin. 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 eurpejskich„ 

173.767,00  

 

 

 30.665,00 

  

  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 71.850,00   

    0690 Wpływy z różnych opłat 38.920,00   

    0830 Wpływy z usług 32.490,00   

    0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie-

niężnej 

440,00   

  80104   Przedszkola 410.847,00   

    0690 Wpływy z różnych opłat 228.627,00   

    0830 Wpływy z usług 178.810,00   

    0920 Pozostałe odsetki 900,00   
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    0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie-

niężnej 

2.050,00   

    0970 Wpływy z różnych dochodów 460,00   

  80110   Gimnazja 7.814,00   

    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt.  

 Lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz 

innych umów o podobnym charakterze 

5.934,00   

    0920 Pozostałe odsetki 480,00   

    0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie-

niężnej 

1.000,00   

    0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00   

  80113   Dowożenie uczniów do szkół 5.000,00   

    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt.  

 Lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz 

innych umów o podobnym charakterze 

5.000,00   

  80148   Stołówki szkolne 275.100,00   

    0830 Wpływy z usług 275.100,00   

851      Ochrona zdrowia  222.000,00    

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 222.000,00   

    0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu 

222.000,00   

852      Pomoc społeczna  2.942.080,00  2.318.000,00  

  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez-

pieczenia społecznego 

2.309.800,00 2.290.000,00 

    0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod-

nie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobra-

nych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

200,00   

    0980 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego 

17.500,00   

    2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 

2.100,00   

    2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. 

zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. 

zlec. gminie ustawami 

2.290.000,00 2.290.000,00 

  85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

oraz niektóre świadczenia rodzinne 

20.000,00 7.000,00 

    2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. 

zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. 

zlec. gminie ustawami 

7.000,00 7.000,00 

    2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza-

cję własnych zadań bieżących gmin 

13.000,00   

  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze-

nia społeczne 

269.000,00   

    2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza-

cję własnych zadań bieżących gmin 

269.000,00   

  85216   Zasiłki stałe 124.000,00   

    2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza-

cję własnych zadań bieżących gmin 

124.000,00   

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 132.280,00   

    0920 Pozostałe odsetki 130,00   

    0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00   

    2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza-

cję własnych zadań bieżących gmin 

132.000,00   

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33.000,00 21.000,00 

    0830 Wpływy z usług 12.000,00   
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    2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. 

zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. 

zlec. gminie ustawami 

21.000,00 21.000,00 

  85295   Pozostała działalność 54.000,00   

    2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza-

cję własnych zadań bieżących gmin 

54.000,00   

853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   

34.000,00  

  

  85305   Żłobki 34.000,00   

    0690 Wpływy z różnych opłat 23.000,00   

    0830 Wpływy z usług 11.000,00   

900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   

50.000,00  

  

  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków  

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

40.000,00   

    0690 Wpływy z różnych opłat 40.000,00   

  90095   Pozostała działalność 10.000,00   

    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt.  

 Lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz 

innych umów o podobnym charakterze  

10.000,00   

921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00    

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  5.000,00   

    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt.  

 Lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz 

innych umów o podobnym charakterze 

 

 

 5.000,00 

  

926      Kultura fizyczna  145.000,00    

  92601   Obiekty sportowe 145.000,00   

    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt.  

 Lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz 

innych umów o podobnym charakterze 

25.000,00   

    0970 Wpływy z różnych dochodów 120.000,00   

II     DOCHODY MAJĄTKOWE 4.992.509,00   

600      Transport i łączność 500.000,00    

  60016   Drogi publiczne gminne 500.000,00   

    6297 Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, 

samorządów woj., pozyskane z innych źródeł 

 

 500.000,00 

  

700      Gospodarka mieszkaniowa 3.470.000,00    

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.470.000,00   

    0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności 

nieruchomości 

3.470.000,00   

921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 988.234,00    

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 224.385,00   

    6297 Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, 

samorządów woj., pozyskane z innych źródeł 

224.385,00   

  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 763.849,00   

    6297 Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, 

samorządów woj., pozyskane z innych źródeł 

763.849,00   

926      Kultura fizyczna  34.275,00    

  92601   Obiekty sportowe 34.275,00   

    6297 Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, 

samorządów woj., pozyskane z innych źródeł 

 

 34.275,00 

  

      RAZEM DOCHODY 34.812.560,00    
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Załącznik nr 3 

do uchwały nr III/5/2010 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Wydatki budżetu gminy Głogówek na 2011 r. 

 w złotych 

 

Dz. Rozdz. Nazwa 

Plan  

 na 2011 r.  

 ( 5+13) 

z tego: 

Wydatki  

bieżące  

 

(6+7+8+9+10+  

 11+12) 

w tym: 

Wydatki 

majątkowe 

Wydatki bieżące jednostek 

Dotacje na 

zadania 

bieżące 

Świadcz. 

na rzecz 

osób 

fizycznych 

Wydatki 

na 

programy 

fin.ze  

 środków 

UE 

Wydatki 

z tytułu  

 poręczeń 

i 

gwarancji 

Obsługa 

długu 

publicznego 

wynagrodz. 

i składki od  

 nich 

naliczone 

wydatki na 

zadania 

statutowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

010  Rolnictwo i łowiectwo 313.792 243.792 - 243.792 - - - - - 70.000 

 01008 Melioracje wodne 193.792 123.792 - 123.792 - - - - - 70.000 

 01030 Izby rolnicze 50.000 50.000 - 50.000 - - - - - - 

 01095 Pozostała działalność 70.000 70.000 - 70.000 - - - - - - 

600  Transport i łączność 2.194.700 430.000 - 430.000 - - - - - 1.764.700 

 60014 
Drogi publiczne 

powiatowe 
100.000 - - - - - - - - 100.000 

 60016 Drogi publiczne gminne 1.454.700 100.000 - 100.000 - - - - - 1.354.700 

 60017 Drogi wewnętrzne 615.000 305.000 - 305.000 - - - - - 310.000 

 60095 Pozostała działalność 25.000 25.000 - 25.000 - - - - - - 

700  
Gospodarka 

mieszkaniowa 
2.378.155 2.238.155 - 2.238.155 - - - - - 140.000 

 70005 
Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami 
2.163.155 2.143.155 - 2.143.155 - - - - - 20.000 

 70095 Pozostała działalność 215.000 95.000 - 95.000 - - - - - 120.000 

710  Działalność usługowa 70.000 70.000 5.000 65.000 - - - - - - 

 71004 
Plany zagospodarowania 

przestrzennego 
70.000 70.000 5.000 65.000 - - - - - - 

750  Administracja publiczna 4.054.743 3.999.743 2.846.610 923.133 - 230.000 - - - 55.000 

 75011 Urzędy wojewódzkie 109.610 109.610 109.610 - - - - - - - 

 75022 Rady gmin 171.500 171.500 - 5.000 - 166.500 - - - - 

 75023 Urzędy gmin 3.593.133 3.538.133 2.732.000 746.133 - 60.000 - - - 55.000 

 75075 
Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego 
50.000 50.000 - 50.000 - - - - - - 

 75095 Pozostała działalność 130.500 130.500 5.000 122.000 - 3.500 - - - - 

751  

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli  

i ochrony prawa 

2.329 2.329 2.329 - - - - - - - 

 75101 

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli  

i ochrony prawa 

2.329 2.329 2.329 - - - - - - - 

752  Obrona narodowa 1.000 1.000 - 1.000 - - - - - - 

 75212 
Pozostałe wydatki 

obronne 
1.000 1000 - 1.000 - - - - - - 

754  
Bezpieczeństwo publ.  

i ochrona p.pożarowa 
501.750 281.750 10.000 241.750 - 30.000 - - - 220.000 

 75412 
Ochotnicze straże 

pożarne 
501.750 281.750 10.000 241.750 - 30.000 - - - 220.000 

756  

Dochody od osób 

prawnych, od os.fiz.i od 

innych jednostek 

nieposiad. osobowości 

prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

67.600 67.600 3.600 64.000 - - - - - - 

 75647 

Pobór podatków, opłat  

i niepodatkowych 

należności budżetowych 

67.600 67.600 3.600 64.000 - - - - - - 

757  Obsługa długu publ. 500.000 500.000 - - - - - - 500.000 - 

 75702 
Obsługa papierów wart., 

kredytów i pożyczek j.s.t 
500.000 500.000 - - - - - - 500.000 - 

758  Różne rozliczenia 108.888 108.888 - 108.888 - - - - - - 

 75818 
Rezerwy ogólne i 

celowe 
108.888 108.888 - 108.888 - - - - - - 

801  Oświata i wychowanie 14.385.057 13.450.057 10.232.556 2.420.728 19.100 573.241 204.432 - - 935.000 

 80101 Szkoły podstawowe 6.175.308 5.900.308 4.783.379 793.497 - 119.000 204.432 - - 275.000 

 80103 
Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 
415.535 415.535 300.300 99635 - 15.600 - - - - 

 80104 Przedszkola 2.891.784 2.891.784 2.187.250 663.743 - 40.791 - - - - 

 80110 Gimnazja 3.538.346 2.878.346 2.453.500 379.346 - 45.500 - - - 660.000 
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 80113 
Dowożenie uczniów do 

szkół 
438.900 438.900 83.000 5.900 - 350.000 - - - - 

 80145 Komisje egzaminacyjne 480 480 480 - - - - - - - 

 80146 
Dokształcanie i 

doskonalenie nauczycieli 
63.670 63.670 - 44.570 19.100 - - - - - 

 80148 Stołówki szkolne 761.034 761.034 424.647 334.037 - 2.350 - - - - 

 80195 Pozostała działalność 100.000 100.000 - 100.000 - -  - - - 

851  Ochrona zdrowia 220.000 220.000 69.150 149.500 - 1.350 - - - - 

 85153 Zwalczanie narkomanii 3.000 3.000 - 3.000 - - - - - - 

 85154 
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
217.000 217.000 69.150 146.500 - 1.350 - - - - 

852  Pomoc społeczna 4.228.930 4.228.930 665.980 354.150 95.000 3.113.800 - - - - 

 85203 Ośrodki wsparcia 2.000 2.000 - 2.000 - - - - - - 

 85212 

Świadczenia rodzinne, 

zaliczka alimentac.oraz 

składki na ubez-

p.emeryt. i rentowe  

z ubezp.społ . 

2.290.700 2.290.700 71.400 15.300 - 2.204.000 - - - - 

 85213 

Składki na ubez-

p.zdrow.opłacane za 

osoby pobierające 

niektóre świadczenia  

z pomocy społecznej 

oraz niektóre świadcze-

nia rodzinne 

20.000 20.000 - 20.000 - - - - - - 

 85214 

Zasiłki i pomoc w 

naturze oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne 

689.000 689.000 - 250.000 - 439.000 - - - - 

 85215 Dodatki mieszkaniowe 250.000 250.000 - - - 250.000 - - - - 

 85216 Zasiłki stałe 124.000 124.000 - - - 124.000 - - - - 

 85219 Ośrodki pomocy społ. 647.230 647.230 573.580 66.850 - 6.800 - - - - 

 85228 
Usługi opiekuńcze  

i specjalist. usł. opiek. 
21.000 21.000 21.000 - - - - - - - 

 85295 Pozostała działalność 185.000 185.000 - - 95.000 90.000 - - - - 

853  

Pozostałe zadania  

w zakresie polityki 

społecznej 

 

235.644 

 

195.644 

 

151.945 

 

43.099 

 

- 

 

600 

 

- 

 

- 

 

- 

 

40.000 

 85305 Żłobki 235.644 195.644 151.945 43.099 - 600 - - - 40.000 

854  
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

 

446.063 

 

446.063 

 

372.945 

 

62.263 

 

- 

 

10.855 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 85401 Świetlice szkolne 446.063 446.063 372.945 62.263 - 10.855 - - - - 

900  
Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska 

 

1.454.000 

 

1.259.000 

 

- 

 

1.109.000 

 

150.000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

195.000 

 90001 
Gospodarka ściekowa  

i ochrona wód 
115.000 - - - - - - - - 115.000 

 90002 Gospodarka odpadami 72.000 72.000 - 72.000 - - - - - - 

 90003 
Oczyszczanie miast i 

wsi 
220.000 220.000 - 220.000 - - - - - - 

 90004 
Utrzymanie zieleni w 

miastach i gminach 
215.000 215.000 - 215.000 - - - - - - 

 90008 
Ochrona różnorodności 

biologicznej i krajobrazu 
18.000 18.000 - 18.000 - - - - - - 

 90013 Schroniska dla zwierząt 5.000 5.000 - - 5.000 - - - - - 

 90015 
Oświetlenie ulic, placów 

i dróg 
512.000 502.000 - 502.000 - - - - - 10.000 

 90017 
Zakłady Gospodarki 

Komunalnej 
175.000 145.000 - - 145.000 - - - - 30.000 

 90019 

Wpływy i wydatki zwią-

zane z gro-

madz.środków z opłat i 

kar za korzyst. ze 

środowiska 

60.000 20.000 - 20.000 - - - - - 40.000 

 90095 Pozostała działalność 62.000 62.000 - 62.000 - - - - - - 

921  
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narod. 
3.034.793 1.521.602 - 197.700 1.323.902 - - - - 

 

1.513.191 

 92109 
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 
1.202.700 822.700 - 182.700 640.000 - - - - 380.000 

 92116 Biblioteki 207.502 207.502 - - 207.502 - - - - - 

 92118 Muzea 176.400 176.400 - - 176.400 - - - - - 

 92120 
Ochrona zabytków i 

opieka nad zabytkami 
1.433.191 300.000 - - 300.000 - - - - 1.133.191 

 92195 Pozostała działalność 15.000 15.000 - 15.000 - - - - - - 

926  Kultura fizyczna 615.116 547.300 40.500 356.800 150.000 - - - - 67.816 

 92601 Obiekty sportowe 378.316 330.500 40.500 290.000 - - - - - 47.816 

 92605 
Zadania w zakresie 

kultury fizycznej i sportu 
214.800 194.800 - 44.800 150.000 - - - - 20.000 

 92695 Pozostała działalność 22.000 22.000 - 22.000 - - - - - - 

  Ogółem wydatki 34.812.560 29.811.853 14.400.615 9.008.958 1.738.002 3.959.846 204.432 - 500.000 5.000.707 
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Załącznik nr 4 

do uchwały nr III/5/2010 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  

 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 

 w złotych 

 
Dział Rozdział § Treść DOCHODY WYDATKI 

750 - 

 75011 

- 

 - 

 

2010 

Administracja publiczna 

 Urzędy Wojewódzkie 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

 

Wydatki bieżące 

 w tym: wynagrodzenia i składki 

 od nich naliczone 

 

 

109.610 

 

 

 

 

 

109.610 

 109.610 

751 - 

75101 

- 

 

- 

2010 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

 

Wydatki bieżące 

 w tym: wynagrodzenia i składki 

 od nich naliczone 

 

 

 

2.329 

 

 

 

 

 

 

2.329 

2.329 

752 - 

 75212 

- 

 - 

2010 

Obrona narodowa 

Pozostałe wydatki obronne 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

 

Wydatki bieżące  

 w tym: na zadania statutowe 

 

 

1.000 

 

 

 

 

 

1.000 

1.000 

852 - 

 85212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 85213 

 

 

 

 

 

 

 

 85228 

- 

 - 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 

 

2010 

 

 

 

 

 

 - 

 

2010 

Opieka społeczna 

 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

 

Wydatki bieżące  

 w tym: -wynagrodzenia i składki 

 od nich naliczone 

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 - na zadania statutowe 

 

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

 

Wydatki bieżące 

 w tym: na zadania statutowe 

 

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

 usługi opiekuńcze 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

 

Wydatki bieżące 

 w tym: wynagrodzenia i składki 

 od nich naliczone 

 

 

 

 

2.290.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.000 

 

 

 

 

 

 

21.000 

 

 

 

 

 

 

2.290.000 

 71.400 

 

2.204.000 

14.600 

 

 

 

 

 

 

7.000 

7.000 

 

 

 

 

 

 

21.000 

21.000 

      Razem: 2.430.939 2.430.939 
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Załącznik nr 5 

do uchwały nr III/5/2010 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. 

 w złotych 

 

Lp Wyszczególnienie § Kwota na 2011 r. 

Przychody ogółem: 1.964.610,00 

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

 

 w tym: kredyty 

 pożyczki 

§ 952 

 

1.964.610,00 

 

 1.522.010,00 

 442.600,00 

Rozchody ogółem: 1.964.610,00 

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 

 

 w tym: kredytów 

 pożyczek 

§ 992 

 

1.964.610,00 

 

 1.085.369,00 

 879.241,00 

 

Załącznik nr 6 

do uchwały nr III/5/2010 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 r. 

 w złotych 

 

Dział Rozdział Nazwa 

 

PRZYCHODY 

 

WYDATKI 

 

 

 

900 

 

 

90017 

ZAKŁADY BUDŻETOWE 

 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 Zakłady Gospodarki Komunalnej 

 w tym: 

 dotacja przedmiotowa 

 dotacja celowa 

 

 

6.161.818,00 

 

 

145.000,00 

 30.000,00 

 

 

6.013.000,00 

 

Załącznik nr 7 

do uchwały nr III/5/2010 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na 2011 rok. 

 w złotych 

 

Lp Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Klasyfikacja budżetowa Kwota 

1. Tomice Zagospodarowanie terenu boiska 926 - 92601 wydatki majątkowe 5.962 

2. Wierzch Zagospodarowanie skarpy 900 - 90095 wydatki bieżące 12.296 

3. Zwiastowice Zakup samochodu strażackiego 754 - 75412 wydatki majątkowe 8.452 

4. Nowe Kotkowice Wyposażenie świetlicy wiejskiej 921 - 92109 wydatki bieżące 5.275 

5. Rzepcze Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

(zakup traktorka) 

921 - 92109 

 wydatki bieżące 

 wydatki majątkowe 

 

3.825 

6.000 

6. Racławice Śląskie Zakup samochodu strażackiego 754 - 75412 wydatki majątkowe 19.611 

7. Szonów Zakup i montaż bram do strażnicy OSP 754 - 75412 wydatki majątkowe 14.649 

8. Dzierżysławice Zakup kamienia na drogi polne 600 - 60017 wydatki bieżące 11.374 

9. Głogówek- Oracze Zakup kamienia na drogi polne 600 - 60017 wydatki bieżące 19.611 

10 Głogówek – Wi-

niary 

Utwardzenie dróg polnych 

 (zakup kamienia i wynajęcie sprzętu) 

600 – 60017 wydatki bieżące 19.611 

11 Twardawa Utwardzenie placu 600 - 60017 wydatki bieżące 19.611 
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12 Leśnik Zakup kamienia na drogi polne 

 Zakup kosiarki 

600 - 60017 

 921 - 92109 

 wydatki bieżące 

4.226 

1.500 

13 Kazimierz Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

 (zakup traktorka) 

 Zakup samochodu strażackiego 

921 - 92109 

 754 - 75412 

 wydatki majątkowe 

6.000 

5.041 

14 Chudoba Zakup kamienia na drogi polne 600 - 60017 wydatki bieżące 4.746 

15 Mionów Remont nawierzchni drogi 

 (dywanik asfaltowy) 

600 - 60017 

 wydatki majątkowe 

 

7.962 

16 Cieszniów Zakup gabloty z wyposażeniem 

 Zakup kamienia na drogi polne 

754 - 75412 

 600 - 60017 

 wydatki bieżące 

2.500 

 2.991 

17 Błażejowice Remont nawierzchni drogi 

 (dywanik asfaltowy) 

600 - 60017 

 wydatki majątkowe 

 

7.001 

18 Góreczno Wyposażenie placu zabaw 

 (urządz. zabawowe i ogrodzenie) 

900 - 90095 

 wydatki bieżące 

 

4.903 

19 Mochów Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

 (traktorek) 

 Wyposażenie placu zabaw 

 (ławki, stół) 

921 - 92109 

 wydatki majątkowe 

 900 - 90095 

 wydatki bieżące 

 

6.000 

 

 6.002 

20 Biedrzychowice Wyposażenie strażnicy OSP 

  

Doposażenie szatni sportowej 

  

Utwardzenie – zakup kostki bruk. 

754 - 75412 

 wydatki bieżące 

 926 - 92605 

 wydatki bieżące 

 600 - 60017 

 wydatki bieżące 

 

1.000 

 

 9.000 

 

 9.454 

21 Stare Kotkowice Remont świetlicy wiejskiej 

 Zakup kamienia na drogi polne 

921 - 92109 

 wydatki bieżące 

 600 - 60017 

 wydatki bieżące 

 

10.000 

 

 1.884 

22 Zawada Doposażenie placu zabaw 

 Doposażenie boiska (piłkochwyty) 

900 - 90095 

 wydatki bieżące 

 926 - 92601 

 wydatki bieżące 

 

4.433 

 

 8.000 

23 Głogowiec Modernizacja boiska 926 - 92601 wydatki bieżące 6.962 

24 Wróblin Modernizacja boiska 926 - 92601 wydatki bieżące 11.649 

  X Razem   267.531 

 

Załącznik nr 8 

do uchwały nr III/5/2010 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2011 rok 

w złotych 

 
Jednostka dotowana Dział Rozdział § Rodzaj dotacji Kwota Przeznaczenie dotacji 

Jednostki sektora finan-

sów publicznych  

  

Zakłady budżetowe  

 

 

Zakład Mienia Komunalne-

go w Głogówku 

900 90017 2650  

 

 

6210 

Dotacja przed-

miotowa  

 

 Dotacja celowa  

 „  

 „ 

15.000  

130.000  

 

  

25.000  

 5.000  

Dotacja do utrzymania szaletu miejskiego  

 Dotacja na gospodarkę odpadami  

 

 

Zakup samochodu  

Aktualizacja dokumentacji rekultywacji 

składowiska odpadów 

Instytucje kultury  

 Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Głogówku 

921 92109  

92116  

92118 

2480  

480  

2480 

Dotacja podmio-

towa 

640.000  

207.502  

176.400 

Dotacja na działalność statutową 

Jednostki samorządu 

terytorialnego  

600  

 801  

 900  

 

60014  

 80146  

 90013 

6620  

2330  

2310 

Dotacja celowa  

 „  

 „ 

100.000  

 19.100  

 5.000  

 

Dotacja na modernizację dróg i chodników  

Dotacja na doradztwo metodyczne  

Dotacja do utrzymania schroniska dla 

bezdomnych zwierząt 
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Jednostki spoza sektora 

finansów publicznych  

  

Pozostałe dotacje  852  

 

 926  

 

 

 921 

85295  

 

92605  

 

 

92120 

236  

 

236  

 

 

2720 

Dotacja celowa  

 

 „ 

  

 

„ 

95.000  

  

150.000 

  

 

300.000 

Dotacja na realizację zadań w zakresie 

świadczenia usług opieki społecznej  

 Dotacja na realizację zadań własnych 

gminy w zakresie kultury fizycznej i 

sportu  

Dotacja na remont i konserwację obiek-

tów zabytkowych 

Ogółem dotacje x x x „  1.868.002  x 

Załącznik nr 9 

do uchwały nr III/5/2010 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

PRELIMINARZ WYDATKÓW 

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

i Przemocy w Rodzinie w Gminie Głogówek na rok 2011 r. /w złotych/ 

 

I. DOCHODY Dz. 851 – Ochrona Zdrowia 222.000,00. 

§ 0480 Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 222.000,00.  

II. WYDATKI Dz. 851 – Ochrona Zdrowia Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 217.000,00. 

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.350,00  

/ekwiwalenty/  

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.000,00  

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 3.500,00  

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.500,00  

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.100,00  

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.050,00  

w tym: wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i kontrolach 

placówek handlowych  

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.300,00  

§ 4260 Zakup energii 53.000,00  

§ 4270 Zakup usług remontowych 20.000,00  

§ 4300 Zakup usług pozostałych / usługi psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, profilaktyka dla szkół, usługi transpor-

towe –wakacje, ferie zimowe / 41.000,00  

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej 2.800,00  

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.100,00  

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.300,00  

III. Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 3.000,00 

§ 4210 Zakup usług pozostałych 3.000,00  

IV. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 2.000,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00  

 

 

 

 
Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

Opolski Urząd Wojewódzki - Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych  

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45 24 605, e-mail: oi@opole.uw.gov.pl 

Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są  

w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli 

ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30. 

oraz na stronie internetowej: www.opole.uw.gov.pl 

 

 

Wydawca: Wojewoda Opolski 

Redakcja i skład: Opolski Urząd Wojewódzki - Wydział Nadzoru i Kontroli  

ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-260, e-mail: rdu@opole.uw.gov.pl 

Druk i rozpowszechnianie: Opolski Urząd Wojewódzki - Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych, pok. nr 5 

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-605  

 

 

Tłoczono z polecenia Wojewody Opolskiego w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych OUW w Opolu 

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. 

 

 

ISSN 0860-6021                       Cena 23 zł 40 gr (w tym 8% VAT) 


