
                                        Załącznik Nr 5 

                                       do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr XVI/110/19

                             z dnia 19 grudnia 2019 r.

               I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

w złotych

Dotacje 
ogółem

1 2 3 4 5

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                4 210    

01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                1 210    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

               1 210    

01095 Pozostała działalność                3 000    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

               3 000    

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA            148 300    

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami            148 300    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

           148 300    

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA         1 004 442    

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii            544 000    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

           544 000    

71015 Nadzór budowlany            460 442    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

           460 442    

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA              39 686    

75011 Urzędy Wojewódzkie              22 686    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

             22 686    

75045 Kwalifikacja wojskowa                    17 000    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

             17 000    

752 OBRONA NARODOWA                4 300    

75212 Pozostałe wydatki obronne                4 300    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

               4 300    

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI            330 000    

75515 Nieodpłatna pomoc prawna            330 000    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

           330 000    

851 OCHRONA ZDROWIA              34 000    

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego.

             34 000    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

             34 000    

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ

           280 000    

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności            280 000    
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2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

           280 000    

855 RODZINA            978 000    

85504 Wsparcie rodziny              42 000    

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

             42 000    

85508 Rodziny zastępcze            664 000    

2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 

powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego 

oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

           664 000    

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych            272 000    

2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 

powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego 

oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

           272 000    

        2 822 938    Dochody ogółem


