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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr V/28/2007 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2007 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok 

 

 

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
 

 

Dział Rozdział § Nazwa  Plan 

na 

2007 rok 

010     Rolnictwo i łowiectwo 45 000 

  01005   Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 45 000 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

45 000 

          

700     Gospodarka mieszkaniowa 13 683 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 683 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

13 683 

          

710     Działalność usługowa 283 420 

  71013   Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 60 000 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

60 000 

          

  71015   Nadzór budowlany 223 420 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

219 920 

    6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji  rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

3 500 

      Zakup komputera 3 500 

          

750     Administracja publiczna  196 077 

  75011   Urzędy wojewódzkie  183 077 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

183 077 

      Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu 

administracji rządowej 

182 932 

      Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 145 

          

  75045   Komisje poborowe 13 000 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

13 000 
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754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  2 831 600 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 819 600 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 

2 804 600 

    6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji  rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

15 000 

      Zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz 

kwatermistrzowskiego 

15 000 

          

  75414   Obrona cywilna 12 000 

    6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji  rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

12 000 

      Utworzenie powiatowego zespołu reagowania kryzysowego 12 000 

          

851     Ochrona zdrowia 868 100 

  85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 

868 100 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

868 100 

     Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium 

niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu 

868 100 

          

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 68 400 

  85321   Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 68 400 

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

68 400 

      Razem 4 306 280 

 


