
O10 Rolnictwo i łowiectwo    190 000,00         75 752,00        39,87    

O1005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa          190 000,00               75 752,00            39,87    

2110

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

           30 000,00               30 000,00          100,00    

2118

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

           40 000,00               36 601,60            91,50    

2119

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

           10 000,00                 9 150,40            91,50    

6418

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

           88 000,00                           -                    -      

6419

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

           22 000,00                           -                    -      

700 Gospodarka mieszkaniowa      88 642,00         88 562,29        99,91    
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami            88 642,00               88 562,29            99,91    

2110

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

           88 642,00               88 562,29            99,91    

710 Działalność usługowa    226 200,00       211 802,35        93,63    

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne                   
(nieinwestycyjne)            30 000,00               30 000,00          100,00    

2110

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

           30 000,00               30 000,00          100,00    

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego

Załącznik Nr 3                             
do Uchwały Nr 75/2008
Zarządu Powiatu w Kozienicach
z dnia 17 marca 2008 roku

z zakresu administracji rządowej za 2007 rok

WykonaniePlan po zmianach % 
wykonania

D O C H O D Y                                                                                                                                         w zł.

Dział, 
Rozdz.

           
§ Wyszczególnienie
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71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne            35 000,00               35 000,00          100,00    

2110

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

           35 000,00               35 000,00          100,00    

71015 Nadzór budowlany          161 200,00             146 802,35            91,07    

2110

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

         157 200,00             142 947,15            90,93    

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

            4 000,00                 3 855,20            96,38    

750 Administracja publiczna    167 022,00       166 436,25        99,65    
75011 Urzędy wojewódzkie          138 343,00             138 342,53          100,00    

2110

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

         138 343,00             138 342,53          100,00    

75045 Komisje poborowe            28 679,00               28 093,72            97,96    

2110

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

           28 679,00               28 093,72            97,96    

754 Bezpieczeństwo publiczne                               
i ochrona  przeciwpożarowa

     2 538 314,00         2 538 299,00      100,00    

      2 537 914,00          2 537 899,00          100,00    

2110

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

      2 485 914,00          2 485 899,00          100,00    

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

           52 000,00               52 000,00          100,00    

75414 Obrona cywilna                400,00                    400,00          100,00    

2110

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

               400,00                    400,00          100,00    

851 Ochrona zdrowia   1 021 100,00       1 019 161,20        99,81    
85141 Ratownictwo medyczne          250 000,00             250 000,00          100,00    

75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
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6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

         250 000,00             250 000,00          100,00    

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

         771 100,00             769 161,20            99,75    

2110

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

         771 100,00             769 161,20            99,75    

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej      55 000,00         55 000,00      100,00    

85321 Zespoły do spraw orzekania  o niepełnosprawności            55 000,00               55 000,00          100,00    

2110            55 000,00               55 000,00          100,00    

 4 286 278,00     4 155 013,09         96,94    RAZEM

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