
Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu                                
w Olecku Nr ......../07 z dnia 16.01.2007r.BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY -

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

56 0004300 Zakup usług pozostałych

56 00001005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa

1 7002310 Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego

1 70001095 Pozostała działalność

010 57 700Rolnictwo i łowiectwo

142 1593030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych

142 15902001 Gospodarka leśna

5004210 Zakup materiałów i wyposażenia
15 3004300 Zakup usług pozostałych

15 80002002 Nadzór nad gospodarką leśną

020 157 959Leśnictwo

3 5003020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

387 2334010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

28 7124040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
70 5634110 Składki na ubezpieczenia społeczne

9 9204120 Składki na Fundusz Pracy
20 0004170 Wynagrodzenia bezosobowe

240 0004210 Zakup materiałów i wyposażenia
32 0004260 Zakup energii
32 3004270 Zakup usług remontowych

5004280 Zakup usług zdrowotnych
326 0604300 Zakup usług pozostałych

3 5004350 Zakup usług dostępu do sieci internet
5 5004360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

4 0004370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

1 5004410 Podróże służbowe krajowe
9 9704440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
9 5004480 Podatek od nieruchomości

8294510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
3 6004700 Szkolenia pracowników niebędacych

członkami korpusu służby cywilnej 
1 2004740 Zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

7 0004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

Strona: 1

4 087 59560014 Drogi publiczne powiatowe
600 4 087 595Transport i łączność



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
610 0006050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych
1 674 5466058 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych
605 6626059 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

4 0004260 Zakup energii
87 3004300 Zakup usług pozostałych
60 0004430 Różne opłaty i składki

3 7004480 Podatek od nieruchomości
5 0004500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów

jednostek samorządu terytorialnego
10 0004520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego

170 00070005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

700 170 000Gospodarka mieszkaniowa

40 0004300 Zakup usług pozostałych

40 00071013 Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)

18 0004300 Zakup usług pozostałych

18 00071014 Opracowania geodezyjne i
kartograficzne

53 0404010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

69 3604020 Wynagrodzenia osobowe członków
korpusu służby cywilnej

10 9504040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
24 0834110 Składki na ubezpieczenia społeczne

3 2674120 Składki na Fundusz Pracy
2 2884210 Zakup materiałów i wyposażenia
2 5004260 Zakup energii

1504280 Zakup usług zdrowotnych
3 3384300 Zakup usług pozostałych

7804350 Zakup usług dostępu do sieci internet
6604360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

2 0004370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

1 4404400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe

5004410 Podróże służbowe krajowe
2 0004430 Różne opłaty i składki
3 1504440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
2504740 Zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

3004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

180 05671015 Nadzór budowlany

710 238 056Działalność usługowa

Strona: 2

750 2 762 444Administracja publiczna



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

70 4004010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

4 7124040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
12 9424110 Składki na ubezpieczenia społeczne

1 8404120 Składki na Fundusz Pracy
7 2004170 Wynagrodzenia bezosobowe
1 2794210 Zakup materiałów i wyposażenia
1 0614300 Zakup usług pozostałych

6804410 Podróże służbowe krajowe
2 6344440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych

102 74875011 Urzędy wojewódzkie

3 3802330 Dotacje celowe przekazane do
samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

3 38075018 Urzędy marszałkowskie

82 7723030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych

9 2854210 Zakup materiałów i wyposażenia
5 8004260 Zakup energii
3 8144300 Zakup usług pozostałych

2504370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

1 1004700 Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej 

1 1004740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

1 5504750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

105 67175019 Rady powiatów

10 0002310 Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego

1 3803020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

1 524 3254010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

114 2444040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
177 2504110 Składki na ubezpieczenia społeczne

29 7554120 Składki na Fundusz Pracy
3 0004170 Wynagrodzenia bezosobowe

50 0704210 Zakup materiałów i wyposażenia
65 0004260 Zakup energii

1 5004280 Zakup usług zdrowotnych
387 0004300 Zakup usług pozostałych

3 6004350 Zakup usług dostępu do sieci internet

Strona: 3

2 509 31575020 Starostwa powiatowe



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
8 2344360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

22 4914370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

1304380 Zakup usług obejmujacych
tłumaczenia

10 5004410 Podróże służbowe krajowe
5004420 Podróże służbowe zagraniczne
6864430 Różne opłaty i składki

33 5004440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

2004480 Podatek od nieruchomości
4504610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego
9 5004700 Szkolenia pracowników niebędacych

członkami korpusu służby cywilnej 
4 0004740 Zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

10 0004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

42 0006649 Dotacja celowa przekazana jednostce
samorządu terytorialnego przez inną
jednostkę samorządu terytorialnego
będącą instytucją wdrażającą na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
(umów)

5 4003030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych

8384110 Składki na ubezpieczenia społeczne
1204120 Składki na Fundusz Pracy

5 8004170 Wynagrodzenia bezosobowe
7104210 Zakup materiałów i wyposażenia
9324300 Zakup usług pozostałych
1004370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

1004740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

14 00075045 Komisje poborowe

1 8004170 Wynagrodzenia bezosobowe
9 0004210 Zakup materiałów i wyposażenia
2 7004300 Zakup usług pozostałych

13 50075075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego

3504210 Zakup materiałów i wyposażenia
1 7664300 Zakup usług pozostałych

11 7144430 Różne opłaty i składki

13 83075095 Pozostała działalność

Strona: 4

50 22375410 Komendy wojewódzkie Państwowej
Straży Pożarnej

754 2 265 223Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
50 2236649 Dotacja celowa przekazana jednostce

samorządu terytorialnego przez inną
jednostkę samorządu terytorialnego
będącą instytucją wdrażającą na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
(umów)

155 0003070 Wydatki osobowe niezaliczone do
uposażeń wypłacane żołnierzom i
funkcjonariuszom

19 0004020 Wynagrodzenia osobowe członków
korpusu służby cywilnej

2 0004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 415 0004050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i

nadterminowych oraz funkcjonariuszy
137 0004060 Pozostałe należności żołnierzy

zawodowych i nadterminowych  oraz
funkcjonariuszy

117 0004070 Dodatkowe uposażenie roczne dla
żołnierzy zawodowych oraz nagrody
roczne dla funkcjonariuszy

3 5004110 Składki na ubezpieczenia społeczne
5004120 Składki na Fundusz Pracy

92 0004180 Równoważniki pieniężne i
ekwiwalenty dla żołnierzy i
funkcjonariuszy

137 8404210 Zakup materiałów i wyposażenia
20 0004250 Zakup sprzętu i uzbrojenia
18 0004260 Zakup energii
12 0004270 Zakup usług remontowych
14 0004280 Zakup usług zdrowotnych
47 5504300 Zakup usług pozostałych

1 4504350 Zakup usług dostępu do sieci internet
7 0004410 Podróże służbowe krajowe
4 0004430 Różne opłaty i składki
1 0004440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
11 0004500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów

jednostek samorządu terytorialnego
1604520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego

2 215 00075411 Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej

20 2004300 Zakup usług pozostałych
515 0008070 Odsetki i dyskonto od krajowych

skarbowych papierów wartościowych
oraz od krajowych pożyczek i
kredytów

535 20075702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

196 3268020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

196 32675704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i
gwarancji  udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego

757 731 526Obsługa długu publicznego

Strona: 5



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

385 3614810 Rezerwy
385 36175818 Rezerwy ogólne i celowe

758 385 361Różne rozliczenia

448 0022540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu
oświaty

345 7604010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

30 1554040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
61 1384110 Składki na ubezpieczenia społeczne

8 5894120 Składki na Fundusz Pracy
1 0004170 Wynagrodzenia bezosobowe

44 3574210 Zakup materiałów i wyposażenia
9 3094260 Zakup energii
2 2004280 Zakup usług zdrowotnych

11 6174300 Zakup usług pozostałych
3 0004370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

1 2234410 Podróże służbowe krajowe
19 4964440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
3 0004740 Zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

3 6004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

992 44680102 Szkoły podstawowe specjalne

71 2052540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu
oświaty

71 20580105 Przedszkola specjalne

239 7242540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu
oświaty

311 9034010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

27 8504040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
59 2534110 Składki na ubezpieczenia społeczne

8 3244120 Składki na Fundusz Pracy
5 4004210 Zakup materiałów i wyposażenia
2 1404260 Zakup energii
1 0004280 Zakup usług zdrowotnych
2 8184300 Zakup usług pozostałych

5944370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

16 4334440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

2 0004740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

677 43980111 Gimnazja specjalne

Strona: 6
2 146 28680120 Licea ogólnokształcące

801 10 767 409Oświata i wychowanie



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
269 0292540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu
oświaty

9 5003020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

1 213 6594010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

95 7004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
220 2324110 Składki na ubezpieczenia społeczne

30 6904120 Składki na Fundusz Pracy
7 0004140 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

1 5004170 Wynagrodzenia bezosobowe
119 3764210 Zakup materiałów i wyposażenia

4 9424240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek

32 4044260 Zakup energii
3 8004280 Zakup usług zdrowotnych

30 6004300 Zakup usług pozostałych
5 0004350 Zakup usług dostępu do sieci internet
6 6244370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

3 9744410 Podróże służbowe krajowe
77 2104440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
1 3004480 Podatek od nieruchomości
7 7854700 Szkolenia pracowników niebędacych

członkami korpusu służby cywilnej 
1 6814740 Zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

4 2804750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

763 2554010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

60 4614040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
132 9154110 Składki na ubezpieczenia społeczne

18 7584120 Składki na Fundusz Pracy
2 0804210 Zakup materiałów i wyposażenia

17 5274260 Zakup energii
8 5244300 Zakup usług pozostałych
1 9204370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

50 7584440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

1 056 19880123 Licea profilowane

63 0952540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu
oświaty

1 0003020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

Strona: 7

4 481 67380130 Szkoły zawodowe



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
2 637 5364010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników
247 1554040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
467 8634110 Składki na ubezpieczenia społeczne

65 6524120 Składki na Fundusz Pracy
28 0004140 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

11 0004170 Wynagrodzenia bezosobowe
561 5284210 Zakup materiałów i wyposażenia

11 3564240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek

73 2424260 Zakup energii
6 1254280 Zakup usług zdrowotnych

103 3824300 Zakup usług pozostałych
6 8004350 Zakup usług dostępu do sieci internet
2 8534360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

16 4004370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

5 5294410 Podróże służbowe krajowe
5004420 Podróże służbowe zagraniczne

159 3234440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

2074480 Podatek od nieruchomości
2 0004610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego
6 5274740 Zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

4 6004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

253 1352540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu
oświaty

689 3484010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

61 4854040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
130 9454110 Składki na ubezpieczenia społeczne

18 3954120 Składki na Fundusz Pracy
13 3004210 Zakup materiałów i wyposażenia

6 5004260 Zakup energii
1 2004280 Zakup usług zdrowotnych
6 8004300 Zakup usług pozostałych
1 7584350 Zakup usług dostępu do sieci internet

38 8504440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

2 0004740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

1 223 71680134 Szkoły zawodowe specjalne

1204170 Wynagrodzenia bezosobowe

Strona: 8

17080145 Komisje egzaminacyjne



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
504210 Zakup materiałów i wyposażenia

12 0002320 Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

8 8003250 Stypendia różne
18 7204010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników
3 3694110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4594120 Składki na Fundusz Pracy
20 0184300 Zakup usług pozostałych

63 36680146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

54 9104440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

54 91080195 Pozostała działalność

269 5143218 Stypendia i zasiłki dla studentów
116 8863219 Stypendia i zasiłki dla studentów

6 9054018 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

2 9954019 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

1 8144118 Składki na ubezpieczenia społeczne
7864119 Składki na ubezpieczenia społeczne
2464128 Składki na Fundusz Pracy
1064129 Składki na Fundusz Pracy

3 1394178 Wynagrodzenia bezosobowe
1 3614179 Wynagrodzenia bezosobowe
3 4194218 Zakup materiałów i wyposażenia
1 4834219 Zakup materiałów i wyposażenia
5 4424308 Zakup usług pozostałych
2 3604309 Zakup usług pozostałych

5584748 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

2424749 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

417 25680309 Pomoc materialna dla studentów
803 417 256Szkolnictwo wyższe

287 0002560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego

2 115 7646058 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

1 982 4556059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

4 385 21985111 Szpitale ogólne

5004170 Wynagrodzenia bezosobowe
1 5004210 Zakup materiałów i wyposażenia

Strona: 9

3 58085154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851 5 142 799Ochrona zdrowia



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
2004260 Zakup energii
3004300 Zakup usług pozostałych

1 0804350 Zakup usług dostępu do sieci internet

754 0004130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

754 00085156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego

181 6272320 Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

6483020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

94 5083110 Świadczenia społeczne
465 1254010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników
34 4004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
76 0784110 Składki na ubezpieczenia społeczne
10 5804120 Składki na Fundusz Pracy
52 6714210 Zakup materiałów i wyposażenia
75 8164220 Zakup środków żywności

3 9604230 Zakup leków i materiałów
medycznych

89 7004260 Zakup energii
2004280 Zakup usług zdrowotnych

15 6304300 Zakup usług pozostałych
1 9084350 Zakup usług dostępu do sieci internet
2 9004370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

3 6004410 Podróże służbowe krajowe
7204430 Różne opłaty i składki

26 0564440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

1 0004700 Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej 

5004740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

1 0004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

1 138 62785201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

412 8974010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

30 2004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
52 2924110 Składki na ubezpieczenia społeczne

9 7664120 Składki na Fundusz Pracy
89 0144210 Zakup materiałów i wyposażenia

2 0004220 Zakup środków żywności
9 4004230 Zakup leków i materiałów

medycznych

Strona: 10

847 80085202 Domy pomocy społecznej

852 3 259 699Pomoc społeczna



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
50 0004260 Zakup energii

3004280 Zakup usług zdrowotnych
165 5004300 Zakup usług pozostałych

1 0004350 Zakup usług dostępu do sieci internet
7004360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

2 5004370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

1 0004410 Podróże służbowe krajowe
17 1964440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
2 6094480 Podatek od nieruchomości

4264520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

8004700 Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej 

2004740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

9 3244010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

1 6844110 Składki na ubezpieczenia społeczne
2284120 Składki na Fundusz Pracy
3824440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych

11 61885203 Ośrodki wsparcia

5 2702310 Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego

15 8122320 Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

901 6503110 Świadczenia społeczne
23 7204170 Wynagrodzenia bezosobowe
19 7644210 Zakup materiałów i wyposażenia

966 21685204 Rodziny zastępcze

191 3604010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

16 3284040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
31 2214110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4 4704120 Składki na Fundusz Pracy
1 0004170 Wynagrodzenia bezosobowe
6 3004210 Zakup materiałów i wyposażenia
9 6454260 Zakup energii

2004280 Zakup usług zdrowotnych
6 2404300 Zakup usług pozostałych

6644350 Zakup usług dostępu do sieci internet

Strona: 11

282 53485218 Powiatowe centra pomocy rodzinie



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
1 2004360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

2 8404370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

1 2004410 Podróże służbowe krajowe
6 4964440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
1204610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego
5004700 Szkolenia pracowników niebędacych

członkami korpusu służby cywilnej 
5504740 Zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

2 2004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

4 8044260 Zakup energii

4 80485220 Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione i
ośrodki interwencji kryzysowej

2 0704300 Zakup usług pozostałych

2 07085233 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

5004300 Zakup usług pozostałych
5 5304440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych

6 03085295 Pozostała działalność

10 0612310 Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego

10 06185311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych

13 6034010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

1 2754040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 5654110 Składki na ubezpieczenia społeczne

3654120 Składki na Fundusz Pracy
5614300 Zakup usług pozostałych
4524440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych

18 82185324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

1 3003020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

650 2404010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

49 2634040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
80 7004110 Składki na ubezpieczenia społeczne
10 4224120 Składki na Fundusz Pracy

6 4004170 Wynagrodzenia bezosobowe
Strona: 12

940 00085333 Powiatowe urzędu pracy

853 968 882Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
40 8004210 Zakup materiałów i wyposażenia
16 6004260 Zakup energii
32 7004270 Zakup usług remontowych

1 1004280 Zakup usług zdrowotnych
11 6594300 Zakup usług pozostałych

1 6004360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

2 4104370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

2 0004410 Podróże służbowe krajowe
29 8064440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
3 0004480 Podatek od nieruchomości

4 0003020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

673 3984010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

61 1544040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
128 1414110 Składki na ubezpieczenia społeczne

17 9744120 Składki na Fundusz Pracy
69 1964210 Zakup materiałów i wyposażenia
61 1404220 Zakup środków żywności
12 2284260 Zakup energii

3 5004280 Zakup usług zdrowotnych
26 8914300 Zakup usług pozostałych

7134350 Zakup usług dostępu do sieci internet
2 0004370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

3 0574410 Podróże służbowe krajowe
36 4924440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
1 0004480 Podatek od nieruchomości
2 0004700 Szkolenia pracowników niebędacych

członkami korpusu służby cywilnej 
1 0004740 Zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

1 103 88485403 Specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze

270 0554010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

23 9704040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
49 8234110 Składki na ubezpieczenia społeczne

7 0004120 Składki na Fundusz Pracy
1 0004170 Wynagrodzenia bezosobowe

13 2574210 Zakup materiałów i wyposażenia
2 0004240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek

Strona: 13

406 69385406 Poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne

854 2 797 973Edukacyjna opieka wychowawcza



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
9 5344260 Zakup energii

2504270 Zakup usług remontowych
7004280 Zakup usług zdrowotnych

3 1404300 Zakup usług pozostałych
1 4404350 Zakup usług dostępu do sieci internet
1 8344370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

3 6684410 Podróże służbowe krajowe
17 2224440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
7004700 Szkolenia pracowników niebędacych

członkami korpusu służby cywilnej 
5004740 Zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

6004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

3503020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

511 5304010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

42 0464040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
78 1084110 Składki na ubezpieczenia społeczne
10 9644120 Składki na Fundusz Pracy

5 0404170 Wynagrodzenia bezosobowe
235 7604210 Zakup materiałów i wyposażenia

75 1804260 Zakup energii
6004280 Zakup usług zdrowotnych

45 1344300 Zakup usług pozostałych
1 2004370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

26 6014440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

16 1004480 Podatek od nieruchomości

1 048 61385410 Internaty i bursy szkolne

6 0003240 Stypendia dla uczniów
127 2963248 Stypendia dla uczniów

59 9043249 Stypendia dla uczniów
4 4644018 Wynagrodzenia osobowe

pracowników
2 1014019 Wynagrodzenia osobowe

pracowników
7644118 Składki na ubezpieczenia społeczne
3604119 Składki na ubezpieczenia społeczne
1094128 Składki na Fundusz Pracy

524129 Składki na Fundusz Pracy
3 7274308 Zakup usług pozostałych
1 7534309 Zakup usług pozostałych

206 53085415 Pomoc materialna dla uczniów

Strona: 14

3 90085417 Szkolne schroniska młodzieżowe



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
1 5002310 Dotacje celowe przekazane gminie na

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

1 4004170 Wynagrodzenia bezosobowe
6004210 Zakup materiałów i wyposażenia
4004300 Zakup usług pozostałych

28 3534440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

28 35385495 Pozostała działalność

33 0002310 Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego

33 00092116 Biblioteki

5 8004210 Zakup materiałów i wyposażenia
1 3004300 Zakup usług pozostałych

7 10092195 Pozostała działalność

921 40 100Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

16 0002820 Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

16 00092695 Pozostała działalność
926 16 000Kultura fizyczna i sport

Strona: 15

Razem 34 265 982
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