	Plan finansowy zadań zleconych z zakresu 
	administracji rządowej na rok 2005
	Wydatki na "zadania zlecone" powiatom	Wersja
	Minimum
	Dział 
	Rozdział	§	Treść	Kwoty
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710	Działalność usługowa	299 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71015	Nadzór budowlany	249 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 030,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
750	Administracja publiczna	314 833,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	266 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 458,00
	75045	Komisje poborowe	48 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 117,62
	4300	Zakup usług pozostałych	13 050,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 	6 570 480,00
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	Plan finansowy zadań zleconych z zakresu 
	administracji rządowej na rok 2005
	Wydatki na "zadania zlecone" powiatom	Wersja
	Minimum
	Dział 
	Rozdział	§	Treść	Kwoty
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 570 480,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 835,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	4 090 914,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	191 078,00
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	337 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4180	Rónoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 502,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 651,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4520	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
851	Ochrona zdrowia	44 300,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie	44 300,00
	 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 300,00
852	Pomoc społeczna	303 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	283 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
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	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 	20 000,00
	rentowe z ubezpieczenia społecznego
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 700,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 568,00
	Razem:	7 824 313,00
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