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                                                             Uchwała Budżetowa                                       

 Powiatu Dębickiego na 2021 rok 

                                                       Nr XXVI.220.2020 

Rady Powiatu Dębickiego 

z dnia 29 grudnia 2020 r.  
 

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / tj. Dz. U. z 2020 roku                                     

poz.  920 / art.211, art.212, art.214,art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258,art.264 ust.3,4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tj .Dz .U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami /  Rada Powiatu 

Dębickiego uchwala co  następuje : 
 

§ 1. 

 

  1.Uchwala się plan dochodów budżetu Powiatu Dębickiego na 2021 rok w łącznej kwocie 

      146 195 694,48 zł w tym : 

1) dochody bieżące w kwocie 135 974 380,60 zł w tym: 

- subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: 

     a/   część oświatowa 

     b/  część wyrównawcza 

     c/   część równoważąca 

-  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na: 

    a/  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

      wykonywane przez powiat 

    b/ zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 

        z organami administracji rządowej 

    c/   realizację zadań własnych powiatu 

 -  dochody własne, w tym : 

   a/    wpływy z usług, 

   b/  udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

        w tym: z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ) 

                    z podatku dochodowego od osób prawnych  ( CIT ) 

   c/  wpływy z opłaty komunikacyjnej 

   d/  wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 

   e/  pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów i opłat   

   f/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

   g/  środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 

       do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 

        jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

   h/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

        realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

        samorządu terytorialnego   

   i/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z  realizacją zadań                     

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

  k/  wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  

  m/  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu 

państwa  

n/  wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  

o/ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 

zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 

p/wpływy ze sprzedaży wyrobów 

r/ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych 

ustaw  

     66 478 641,00 

54 867 068,00 

11 174 750,00 

436 823,00 

17 104 693,00 

 

13 770 433,00 

 

60 000,00 

3 274 260,00 

52 391 046,60 

12 864 190,00 

30 880 286,00 

 29 730 286,00 

1 150 000,00 

2 826 494,00 

299 000,00 

2 772 988,00 

456 614,00 

 

 

110 000,00 

 

 

344 910,00 

 

911 141,00 

 

2 250,00 

                                

 

   476 649,60 

 

20 000,00 

 

4 524,00 

 

20 000,00 

 

402 000,00 
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2) dochody majątkowe w kwocie   10 221 313,88 zł w tym: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
             65 000,00 

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( środki                      

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ) 
2 500 000,00 

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( środki                           

z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych ) 
1 959 848,00 

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego  

nieruchomości 
5 462 688,00 

- dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 

o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  - środki pochodzące  z budżetu 

Unii Europejskiej  233 777,88 

 

 

2.  Wykaz dochodów według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody 

bieżące i majątkowe jak w tabeli nr 1. 

 

 § 2. 

1.Uchwala się plan wydatków budżetu Powiatu Dębickiego w łącznej kwocie                                            

155 195 694,48 zł jak w tabeli nr 2. 

2. Wydatki określone w ust.1 obejmują: 

 

I.  wydatki bieżące w łącznej kwocie 

 

130 713 291,62 
    w tym : 

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym na: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych z czego : 

rezerwy budżetu 

2. dotacje na zadania bieżące 

3.  świadczenia na rzecz osób fizycznych 

4. wydatki bieżące na programy finansowane  z  udziałem 

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z czego : 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
 
 - jak w tabeli nr 2.1 

  

 

 

115 594 308,02 

89 606 841,00 

 

25 987 467,02 

1 459 020,00 

10 034 010,00 

4 608 324,00 

 

476 649,60 

23 327,11 

   

 

II.  wydatki majątkowe w łącznej kwocie w tym : 

           1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

                                 - jak w tabeli nr 2.2 

24 482 402,86 

24 482 402,86 

 

 

§ 3. 

1.  Ustala się deficyt budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 9 000 000,00 zł. 

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu, o którym mowa w ust. 1 będą przychody                      

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych                

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 
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w kwocie 9 000 000,00 zł ( niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym 

budżetu powiatu w 2020 roku - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ) 

przeznaczone na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych przewidzianych do 

realizacji w 2021 roku: 

1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu 

Dębickiego  w kwocie 4 000 000,00 zł – Tabela Nr 8,  

2) Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy, w tym:  

Budowa Sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni plenerowej                                            

z placem zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy w kwocie 

5 000 000,00 zł – Tabela Nr 8. 

3. Ustala się przychody budżetu powiatu na 2021 rok z tytułu niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków 

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 000 000,00 zł na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu powiatu w 2021 roku w kwocie 9 000 000,00 zł. 

4. Szczegółowe określenie przychodów budżetu Powiatu Dębickiego,  o których mowa               

w ust 3 zamieszcza  tabela nr 8. 

§ 4. 

Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Dębickiego na zadania                      

z zakresu administracji rządowej jak w tabeli nr 3. 

§ 5. 

Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Dębickiego związany                                      

z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej  jak w tabeli nr 4. 

§ 6. 

Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Dębickiego związanych                     

z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego jak w tabeli nr 5. 

§ 7. 

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Dębickiego wynikające       

z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  oraz Prawo ochrony środowiska – plan      

dochodów  i wydatków związanych z realizacją tych zadań  jak  w tabeli nr 6. 

§ 8. 

Zakres i kwoty planowanych na 2021 rok dotacji z budżetu Powiatu Dębickiego 

zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
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§ 9. 

            1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie  566 000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 893 020,00 zł  przeznaczone na: 

1) nagrody Starosty Powiatu Dębickiego dla nauczycieli w kwocie  150 800,00 zł 

2) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym na organizację 

systemu doradztwa metodycznego w kwocie  296 220,00 zł, 

3) na zadania określone w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego                                           

i o wolontariacie  w planowanej kwocie 102 000,00 zł,   w tym na: 

a)  zadania z zakresu polityki społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną                

w kwocie 10 000,00 zł, 

b)  zadania związane z ochroną i promocją zdrowia w zakresie profilaktyki chorób                  

i propagowania sposobów ich wczesnego wykrywania oraz organizacji imprez 

promujących zdrowy styl życia w kwocie 8 000,00 zł, 

c)  zadania związane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem w zakresie 

organizacji wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji 

konkursów i konferencji w kwocie  9 000,00 zł, 

d)  zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w zakresie 

organizacji festiwali o zasięgu ogólnopolskim, warsztatów dla młodzieży, imprez 

kulturalnych i festynów o charakterze masowym dla mieszkańców powiatu 

dębickiego w kwocie 29 000,00 zł, 

e)  zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w zakresie organizacji imprez 

sportowych dla szkół powiatu dębickiego, imprez sportowych o zasięgu 

lokalnym, zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, wspieranie rozwoju turystyki 

oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 25 000,00 zł, 

f)  zadania związane z promocją i organizacją wolontariatu w powiecie dębickim                   

w kwocie  9 000,00 zł, 

g) zadania związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 

organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 12 000,00 zł, 

4)  zadania własne powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  344 000,00 zł. 

 

  § 10. 

Określa się plan dochodów i wydatków na realizację programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych jak w tabeli nr 7. 
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    § 11. 

Określa się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa                                         

w 2021 roku jak w załączniku  Nr 2 do niniejszej uchwały. 

                                                                          § 12. 

                           Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

1)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach    

niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu, 

2)  zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu 

budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 

3 000 000,00 zł, 

3) przekazania uprawnień kierownikom / dyrektorom / jednostek 

organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 

w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem zmian 

limitów przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i pochodne                                     

od wynagrodzeń. 

§ 13. 

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek                                  

na  sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu            

do kwoty 3 000 000,00 zł. 

§ 14. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Dębickiego. 

 

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia                         

1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Michał Maziarka 



Tabela nr 1

D
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a
r
a
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r
a
f

Źródło

dochodów Wyszczególnienie

Plan dochodów 

na 2021 r.

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 475,00

01095 Pozostała działalność 2 475,00

Dochody bieżące w tym : 2 475,00

2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 475,00

020 Leśnictwo 110 343,00

02001 Gospodarka leśna 110 000,00

Dochody bieżące w tym : 110 000,00

2460 Środki  otrzymane od  pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki 

od Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa 110 000,00

02095 Pozostała działalność 343,00

Dochody bieżące w tym : 343,00

2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 343,00

600 Transport i łączność 2 004 529,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 959 848,00

Dochody majątkowe w tym : 1 959 848,00

6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

1 959 848,00

60095 Pozostała działalność 44 681,00

Dochody bieżące w tym : 44 681,00

2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 44 681,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 526 684,00

70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 6 526 684,00

Dochody bieżące w tym : 1 063 996,00

0470 Wpływy z  opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  2 250,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu 

Państwa,  jednostek samorządu  terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym charakterze 50 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat 100 605,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami – 25 % wpływów z opłat stanowiących 

dochody powiatu-zgodnie z art.23 ust.3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami 911 141,00

Dochody majątkowe w tym : 5 462 688,00

0770 Wpływy z  tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości 5 462 688,00

710 Działalność usługowa 2 391 443,00

71005 Prace geologiczne                                             

( nieinwestycyjne ) 32 081,00

Dochody bieżące w tym : 32 081,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat 32 081,00

71012 Zadania z zakresu geodezji 

i kartografii 1 747 084,00

Dochody bieżące w tym : 1 747 084,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat 547 084,00

0690 Wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji 

gruntów i budynków, wpływy ze sprzedaży map, danych 

z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów 

i informacji z zasobów świadczonych przez Ośrodek 

Dokumentacji Geodezji i Kartografii  1 200 000,00
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71015 Nadzór budowlany 612 278,00

Dochody bieżące w tym : 547 278,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat 547 278,00

Dochody majątkowe w tym : 65 000,00

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

65 000,00

720 Informatyka 233 777,88

72095 Pozostała działalność 233 777,88

Dochody majątkowe w tym : 233 777,88

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 

3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 233 777,88

750 Administracja publiczna 3 227 722,00

75011 Urzędy wojewódzkie 2 228,00

Dochody bieżące w tym : 2 228,00

2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez  powiat 2 228,00

75020 Starostwa powiatowe 3 125 494,00

Dochody bieżące w tym : 3 125 494,00

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 826 494,00

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 299 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100 000,00

Dochody bieżące w tym : 100 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez  powiat 40 000,00

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej 60 000,00

752 Obrona narodowa 4 000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00

Dochody bieżące w tym : 4 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez  powiat 4 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 8 401 436,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej 8 399 000,00

Dochody bieżące w tym : 8 399 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez  powiat 8 399 000,00

75414 Obrona cywilna 2 436,00

Dochody bieżące w tym : 2 436,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez  powiat 2 436,00

755 Wymiar sprawiedliwości 330 000,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 330 000,00

Dochody bieżące w tym : 330 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez  powiat 330 000,00

756 Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych  i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej 31 930 286,00

75618 Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw 1 050 000,00

Dochody bieżące w tym : 1 050 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 

odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 050 000,00

75622 Udziały powiatów w podatkach 

stanowiących dochód budżetu 

państwa 30 880 286,00
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Dochody bieżące w tym : 30 880 286,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 29 730 286,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 150 000,00

758 Różne rozliczenia 66 488 641,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu 

terytorialnego 54 867 068,00

Dochody bieżące w tym : 54 867 068,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 54 867 068,00

75803 Część wyrównawcza subwencji 

ogólnej dla powiatów 11 174 750,00

Dochody bieżące w tym : 11 174 750,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 174 750,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00

Dochody bieżące w tym : 10 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00

75832 Część równoważąca subwencji 

ogólnej dla powiatów 436 823,00

Dochody bieżące w tym : 436 823,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 436 823,00

801 Oświata i wychowanie 3 397 899,60

80115 Technika 128 945,00

Dochody bieżące w tym : 128 945,00

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 

duplikatów 2 535,00

0690 Wpływy z różnych opłat- z tytułu opłat za wydawanie kopii 

legitymacji  szkolnych 1 035,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu 

Państwa,  jednostek samorządu  terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym charakterze 42 700,00

0830 Wpływy z usług - dochody uzyskane z tytułu zorganizowania 

i przeprowadzenia egzaminów zawodowych 14 880,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek
600,00

0970 Wpływy z różnych  dochodów – z tytułu refakturowania kosztów 

zakupu energii cieplnej, z tytułu terminowych opłat składek ZUS 

i podatku  67 195,00

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2 800,00

Dochody bieżące w tym : 2 800,00

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 

duplikatów 440,00

0690 Wpływy z różnych opłat- z tytułu opłat za wydawanie kopii 

legitymacji  szkolnych 90,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu 

Państwa,  jednostek samorządu  terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym charakterze 1 400,00

0830 Wpływy z usług - dochody uzyskane z tytułu zorganizowania 

i przeprowadzenia egzaminów z kwalifikacji zawodowej 250,00

0970 Wpływy z różnych  dochodów – z tytułu refakturowania kosztów 

zakupu energii cieplnej, z tytułu terminowych opłat składek ZUS 

i podatku  620,00

80120 Licea ogólnokształcące 184 721,00

Dochody bieżące w tym : 184 721,00

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 

duplikatów 1 544,00

0690 Wpływy z różnych opłat- z tytułu opłat za wydawanie kopii 

legitymacji  szkolnych 1 118,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu 

Państwa,  jednostek samorządu  terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym charakterze 127 714,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00

0970 Wpływy z różnych  dochodów – z tytułu refakturowania kosztów 

zakupu energii cieplnej, z tytułu terminowych opłat składek ZUS 

i podatku  54 295,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 503 700,00

Dochody bieżące w tym : 3 700,00

0690 Wpływy z różnych opłat- z tytułu opłat za wydawanie kopii 

legitymacji  szkolnych 400,00
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0970 Wpływy z różnych  dochodów –  z tytułu terminowych opłat 

składek ZUS i podatku  3 300,00

Dochody majątkowe w tym : 2 500 000,00

6260 Dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

2 500 000,00

80140 Placówki kształcenia ustawicznego 

i centra kształcenia zawodowego

101 060,00

Dochody bieżące w tym : 101 060,00

0830 Wpływy z usług – z tytułu działalności szkoleniowej 101 060,00

80152 Realizacja zadań wymagajacych 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w gimnazjach, klasach 

dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w szkołach innego 

typu, liceach ogólnokształcących, 

technikach, szkołach 

policealnych,branżowych szkołach 

I i II stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w 

branżowych szkołach I stopnia 

oraz szkołach artystycznych 

24,00

Dochody bieżące w tym : 24,00

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 

duplikatów 5,00

0690 Wpływy z różnych opłat- z tytułu opłat za wydawanie kopii 

legitymacji szkolnych 19,00

80195 Pozostała działalność 476 649,60

Dochody bieżące w tym : 476 649,60

2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 

3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 359 003,92

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 

3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 110 928,10

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 

3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 6 717,58

851 Ochrona zdrowia 2 285 070,00

85156
Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nie objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego 2 285 070,00

Dochody bieżące w tym : 2 285 070,00

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – nadpłaty z tytułu 

składek zdrowotnych z poprzednich lat za bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku    20 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez  powiat 2 265 070,00

852 Pomoc społeczna 15 978 132,00

85202 Domy pomocy społecznej 15 967 980,00

Dochody bieżące w tym : 15 967 980,00

0830 Wpływy z usług – z tytułu opłat pensjonariuszy 12 690 000,00

0970 Wpływy z różnych  dochodów –  z  tytułu  terminowych opłat 

składek ZUS  i podatku   3 720,00

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację 

bieżących zadań własnych powiatu 3 274 260,00

85205 Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy               

w rodzinie 10 152,00

Dochody bieżące w tym : 10 152,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez  powiat 10 152,00
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853 Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 1 260 596,00

85321 Zespoły ds. orzekania  

o niepełnosprawności 564 700,00

Dochody bieżące w tym : 564 700,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez  powiat 564 700,00

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych

89 496,00

Dochody bieżące w tym : 89 496,00

0970 Wpływy z różnych  dochodów - z tytułu środków z PFRON na 

obsługę realizowanych zadań 89 496,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 606 400,00

Dochody bieżące w tym : 606 400,00

0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacjeoraz opłaty 

ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 1 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za oświadczenia o 

powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 

9 000,00

0970 Wpływy z różnych  dochodów – z tytułu refundacji dodatków do 

wynagrodzeń  dla pracowników PUP finansowanych ze środków 

FunduszuPracy na podstawie art..100 ustawy o 

promocjizatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
194 400,00

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 

wynikających z odrębnych ustaw 402 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 319 450,00

85406 Poradnie psychologiczno - 

pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 450,00

Dochody bieżące w tym : 450,00

0970 Wpływy z różnych  dochodów –  z  tytułu  terminowych opłat 

składek ZUS  i podatku   450,00

85410 Internaty i bursy szkolne 319 000,00

Dochody bieżące w tym : 319 000,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu 

Państwa,  jednostek samorządu  terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym charakterze 234 800,00

0830 Wpływy z usług – z tytułu opłat za zakwaterowanie, z tytułu opłat 

za wyżywienie 58 000,00

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 20 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

0970 Wpływy z różnych  dochodów –  z  tytułu  terminowych opłat 

składek ZUS  i podatku    6 100,00

855 Rodzina 1 223 210,00

85504 Wspieranie rodziny 27 600,00

Dochody bieżące w tym : 27 600,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez  powiat 27 600,00

85508 Rodziny zastępcze 1 000 909,00

Dochody bieżące w tym : 1 000 909,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane 

z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej 

kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 

stanowiacych pomoc państywa w wychowaniu dzieci 728 700,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego 272 209,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo - 

wychowawczych 194 701,00

Dochody bieżące w tym : 194 701,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane 

z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej 

kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 

stanowiacych pomoc państywa w wychowaniu dzieci 122 000,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego 72 701,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 80 000,00
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90019 Wpływy i wydatki związane 

z  gromadzeniem środków z opłat 

i  kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00

Dochody bieżące w tym : 80 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów – opłaty za korzystanie ze 

środowiska oraz kar za wykroczenia przeciw środowisku od osób 

fizycznych i prawnych 80 000,00

OGÓŁEM DOCHODY: 146 195 694,48

w tym :

 - dochody bieżące w tym: 135 974 380,60

ze środków  pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej i budżetu państwa na 

programy 476 649,60

  - dochody majątkowe w tym: 10 221 313,88

ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na programy  233 777,88
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Tabela nr 2

Dział Rozdział
Nazwa

Plan wydatków 

na 2021 r.

1 2 3 4

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 148 000,00

01018 Rolnictwo ekologiczne 1 000,00

a) wydatki bieżące 1 000,00

01095 Pozostała działalność 147 000,00

a) wydatki bieżące 147 000,00

020 LEŚNICTWO 281 500,00

02001 Gospodarka leśna 110 000,00

a) wydatki bieżące 110 000,00

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 145 000,00

a) wydatki bieżące 145 000,00

02095 Pozostała działalność 26 500,00

a) wydatki bieżące 26 500,00

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 16 034 682,00

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 112 000,00

a) wydatki bieżące 112 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 15 747 682,00

a) wydatki bieżące 6 788 000,00

b) wydatki majątkowe 8 959 682,00

60095 Pozostała działalność 175 000,00

a) wydatki bieżące 175 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 360 605,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 360 605,00

a) wydatki bieżące 360 605,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 428 041,02

71005 Prace geologiczne ( nieinwestycyjne ) 123 081,00

a) wydatki bieżące 123 081,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 692 682,02

a) wydatki bieżące 3 692 682,02

71015 Nadzór budowlany 612 278,00

a) wydatki bieżące 547 278,00

b) wydatki majątkowe 65 000,00

720 INFORMATYKA 275 032,86

72095 Pozostała działalność 275 032,86

b) wydatki majątkowe 275 032,86

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 826 328,00

75011 Urzędy wojewódzkie 46 328,00

a) wydatki bieżące 46 328,00

75019 Rady powiatów 725 000,00

a) wydatki bieżące 725 000,00

75020 Starostwa powiatowe 10 800 000,00

a) wydatki bieżące 10 610 000,00

b) wydatki majątkowe 190 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100 000,00

a) wydatki bieżące 100 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 155 000,00

a) wydatki bieżące 155 000,00

752 OBRONA NARODOWA 4 000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00

a) wydatki bieżące 4 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO NA 2021 ROK
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754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8 488 436,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 399 000,00

a) wydatki bieżące 8 399 000,00

75414 Obrona cywilna 35 436,00

a) wydatki bieżące 35 436,00

75495 Pozostała działalność 54 000,00

a) wydatki bieżące 54 000,00

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 330 000,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 330 000,00

a) wydatki bieżące 330 000,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 459 020,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe   1 459 020,00

Rezerwa ogólna 566 000,00

Rezerwy celowe na: 893 020,00

-  nagrody Starosty Powiatu Dębickiego dla nauczycieli, 150 800,00

-  dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym na organizację systemu 

doradztwa metodycznego 296 220,00

 - na zadania określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w tym : 102 000,00

zadania z zakresu polityki społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem  i rodziną, 10 000,00

zadania związane z ochroną i promocją zdrowia w zakresie profilaktyki chorób i propagowania 

sposobów ich wczesnego wykrywania oraz organizacji imprez promujących zdrowy styl życia, 8 000,00
zadania związane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem w zakresie organizacji wykładów 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji konkursów i konferencji, 9 000,00

zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w tym organizacji festiwali o zasięgu 

ogólnopolskim, warszatów dla młodzieży, imprez kulturalnych i festynów o charakterze masowym 

dla mieszkańców powiatu dębickiego, 29 000,00

zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w tym w zakresie organizacji imprez sportowych dla 

szkół powiatu dębickiego, imprez sportowych o zasiegu lokalnym, zajęć sportowych dla dzieci 

i młodzieży, wspieranie rozwoju turystyki  oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 25 000,00

zadania związane z promocją i organizacją wolontariatu, 9 000,00

zadania związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji zajęć dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 12 000,00

 -   zadania własne powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego 344 000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 75 314 135,60

80101 Szkoły podstawowe 1 228 000,00

a) wydatki bieżące 1 228 000,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 099 770,00

a) wydatki bieżące 3 099 770,00

80115 Technika 21 577 525,00

a) wydatki bieżące 21 577 525,00

80116 Szkoły policealne 1 753 000,00

a) wydatki bieżące 1 753 000,00

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 5 105 130,00

a) wydatki bieżące 5 105 130,00

80120 Licea ogólnokształcące 18 572 901,00

a) wydatki bieżące 18 572 901,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne 17 049 908,00

a) wydatki bieżące 2 087 220,00

b) wydatki majątkowe 14 962 688,00

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1 661 740,00

a) wydatki bieżące 1 661 740,00

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 826 000,00

a) wydatki bieżące 826 000,00

80152 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, 

szkołach policealnych,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz 

szkołach artystycznych 1 945 964,00
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a) wydatki bieżące 1 945 964,00

80195 Pozostała działalność 2 494 197,60

a) wydatki bieżące 2 494 197,60

851 OCHRONA ZDROWIA 2 285 070,00

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 285 070,00

a) wydatki bieżące 2 285 070,00

852 POMOC SPOŁECZNA 17 658 057,00

85202 Domy pomocy społecznej 15 997 980,00

a) wydatki bieżące 15 967 980,00

b) wydatki majątkowe 30 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 652,00

a) wydatki bieżące 11 652,00

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 178 425,00

a) wydatki bieżące 1 178 425,00

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej 460 000,00

a) wydatki bieżące 460 000,00

85295 Pozostała działalność 10 000,00

a) wydatki bieżące 10 000,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 108 214,00

85311 Rehabilitacje zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 508 014,00

a) wydatki bieżące 508 014,00

85321 Zespoły ds. orzekania o  niepełnosprawności 644 700,00

a) wydatki bieżące 644 700,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 4 955 500,00

a) wydatki bieżące 4 955 500,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 916 950,00

85401 Świetlice szkolne 381 590,00

a) wydatki bieżące 381 590,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 151 400,00

a) wydatki bieżące 151 400,00

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1 729 960,00

a) wydatki bieżące 1 729 960,00

85410 Internaty i bursy szkolne 643 740,00

a) wydatki bieżące 643 740,00

85495 Pozostała działalność 10 260,00

a) wydatki bieżące 10 260,00

855 RODZINA 6 810 623,00

85504 Wspieranie rodziny 976 600,00

a) wydatki bieżące 976 600,00

85508 Rodziny zastępcze 3 615 523,00

a) wydatki bieżące 3 615 523,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2 212 000,00

a) wydatki bieżące 2 212 000,00

85595 Pozostała działalność 6 500,00

a) wydatki bieżące 6 500,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA  I OCHRONA  ŚRODOWISKA 113 000,00

90002 Gospodarka odpadami 1 500,00

a) wydatki bieżące 1 500,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 000,00

a) wydatki bieżące 1 000,00

90095 Pozostała działalność 110 500,00

a) wydatki bieżące 110 500,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 290 000,00

92116 Biblioteki 48 000,00

a) wydatki bieżące 48 000,00
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92195 Pozostała działalność 242 000,00

a) wydatki bieżące 242 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA 64 000,00

92695 Pozostała działalność 64 000,00

a) wydatki bieżące 64 000,00

OGÓŁEM WYDATKI: 155 195 694,48

w tym:
 - wydatki bieżące 130 713 291,62

 z czego rezerwy budżetu 1 459 020,00

wydatki majątkowe 24 482 402,86
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Tabela nr 2.1

Dział Rozdział
Nazwa

Plan wydatków na 

2021 r.    

1 2 3 4

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 148 000,00

01018 Rolnictwo ekologiczne 1 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 1 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 000,00

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00

01095 Pozostała działalność 147 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 147 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 147 000,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147 000,00

020 LEŚNICTWO 281 500,00

02001 Gospodarka leśna 110 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 110 000,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  110 000,00

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 145 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 145 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 145 000,00

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 145 000,00

02095 Pozostała działalność 26 500,00

a) wydatki bieżące w tym: 26 500,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 26 500,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 500,00

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 7 075 000,00

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 112 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 112 000,00

2.dotacje na zadania bieżące 112 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 6 788 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 6 788 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 6 693 000,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 079 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 614 000,00

2.dotacje na zadania bieżące 80 000,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  15 000,00

60095 Pozostała działalność 175 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 175 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 175 000,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 360 605,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 360 605,00

a) wydatki bieżące w tym: 360 605,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 360 605,00

 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320 805,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 39 800,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 363 041,02

71005 Prace geologiczne ( nieinwestycyjne ) 123 081,00

a) wydatki bieżące w tym: 123 081,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 123 081,00

 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 081,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 692 682,02

a) wydatki bieżące w tym: 3 692 682,02

PLAN  WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO NA 2021 ROK
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1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 3 692 682,02

 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 970 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 722 682,02

71015 Nadzór budowlany 547 278,00

a) wydatki bieżące w tym: 547 278,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 546 278,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 506 400,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 39 878,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 636 328,00

75011 Urzędy wojewódzkie 46 328,00

a) wydatki bieżące w tym: 46 328,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 46 328,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 328,00

75019 Rady powiatów 725 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 725 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  720 000,00

75020 Starostwa powiatowe 10 610 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 10 610 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 10 596 000,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 631 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 965 000,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  14 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 100 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 100 000,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 155 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 155 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 154 800,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 149 800,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  200,00

752 OBRONA NARODOWA 4 000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 4 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 000,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8 488 436,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 399 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 8 399 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 8 097 000,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 611 089,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 485 911,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  302 000,00

75414 Obrona cywilna 35 436,00

a) wydatki bieżące w tym: 35 436,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 35 436,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 436,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 000,00

75495 Pozostała działalność 54 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 54 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 54 000,00
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- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54 000,00

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 330 000,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 330 000,00

a) wydatki bieżące 330 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 139 920,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 124 920,00

2.dotacje na zadania bieżące 190 080,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 459 020,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe   1 459 020,00

Rezerwa ogólna 566 000,00

Rezerwy celowe na: 893 020,00

-  nagrody Starosty Powiatu Dębickiego dla nauczycieli, 150 800,00

-  dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym na organizację systemu 

doradztwa metodycznego 296 220,00

 - na zadania określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w tym : 102 000,00

zadania z zakresu polityki społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem  i rodziną, 10 000,00

zadania związane z ochroną i promocją zdrowia w zakresie profilaktyki chorób i propagowania 

sposobów ich wczesnego wykrywania oraz organizacji imprez promujących zdrowy styl życia, 8 000,00
zadania związane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem w zakresie organizacji wykładów 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji konkursów i konferencji, 9 000,00

zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w tym organizacji festiwali 

o zasięgu ogólnopolskim, warszatów dla młodzieży, imprez kulturalnych i festynów o charakterze 

masowym dla mieszkańców powiatu dębickiego, 29 000,00

zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w tym w zakresie organizacji imprez sportowych 

dla szkół powiatu dębickiego, imprez sportowych o zasiegu lokalnym, zajęć sportowych dla dzieci 

i młodzieży, wspieranie rozwoju turystyki  oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 25 000,00

zadania związane z promocją i organizacją wolontariatu, 9 000,00

zadania związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji zajęć dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 12 000,00

 -   zadania własne powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego 344 000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 60 351 447,60

80101 Szkoły podstawowe 1 228 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 1 228 000,00

2.dotacje na zadania bieżące 1 228 000,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 099 770,00

a) wydatki bieżące w tym: 3 099 770,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 370 200,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 236 370,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 133 830,00

2.dotacje na zadania bieżące 724 000,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 570,00

80115 Technika 21 577 525,00

a) wydatki bieżące w tym: 21 577 525,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 21 462 115,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 671 350,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 790 765,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  115 410,00

80116 Szkoły policealne 1 753 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 1 753 000,00

2.dotacje na zadania bieżące 1 753 000,00

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 5 105 130,00

a) wydatki bieżące w tym: 5 105 130,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 3 122 410,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 763 160,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 359 250,00

2.dotacje na zadania bieżące 1 964 000,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  18 720,00
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80120 Licea ogólnokształcące 18 572 901,00

a) wydatki bieżące w tym: 18 572 901,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 18 086 271,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 312 300,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 773 971,00

2.dotacje na zadania bieżące 299 000,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  187 630,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 087 220,00

a) wydatki bieżące w tym: 2 087 220,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 729 590,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 630 550,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 99 040,00

2.dotacje na zadania bieżące 353 000,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 630,00

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1 661 740,00

a) wydatki bieżące w tym : 1 661 740,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 658 150,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 415 310,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 242 840,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 590,00

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 826 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 826 000,00

2.dotacje na zadania bieżące 826 000,00

80152
Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, 

szkołach policealnych,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz 

szkołach artystycznych 1 945 964,00

a) wydatki bieżące w tym: 1 945 964,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 582 264,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 560 600,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21 664,00

2.dotacje na zadania bieżące 1 358 000,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 700,00

80195 Pozostała działalność 2 494 197,60

a) wydatki bieżące w tym: 2 494 197,60

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 927 548,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 481 618,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 445 930,00

2.dotacje na zadania bieżące 90 000,00

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 

1 pkt 2 i 3  w tym: 476 649,60

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 327,11

na świadczenia na rzecz osób fizycznych  0,00

851 OCHRONA ZDROWIA 2 285 070,00

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 285 070,00

a) wydatki bieżące w tym : 2 285 070,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 285 070,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 285 070,00

852 POMOC SPOŁECZNA 17 628 057,00

85202 Domy pomocy społecznej 15 967 980,00

a) wydatki bieżące w tym: 15 967 980,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 15 897 980,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 116 400,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 781 580,00
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3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  70 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 652,00

a) wydatki bieżące w tym: 11 652,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 11 652,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 255,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 397,00

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 178 425,00

a) wydatki bieżące w tym: 1 178 425,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 176 965,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 088 800,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 88 165,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 460,00

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej 460 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 460 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 459 840,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 388 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 71 840,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  160,00

85295 Pozostała działalność 10 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 10 000,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  10 000,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 108 214,00

85311 Rehabilitacje zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 508 014,00

a) wydatki bieżące w tym: 508 014,00

2.dotacje na zadania bieżące 497 762,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  10 252,00

85321 Zespoły ds. orzekania o  niepełnosprawności 644 700,00

a) wydatki bieżące w tym: 644 700,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 643 200,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 515 445,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 127 755,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 500,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 4 955 500,00

a) wydatki bieżące w tym: 4 955 500,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 943 140,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 495 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 448 140,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  12 360,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 916 950,00
85401 Świetlice szkolne 381 590,00

a) wydatki bieżące w tym: 381 590,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 380 610,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374 870,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 740,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  980,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 151 400,00

a) wydatki bieżące w tym: 151 400,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 151 230,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 930,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21 300,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  170,00

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1 729 960,00

a) wydatki bieżące w tym: 1 729 960,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 725 810,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 580 550,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 145 260,00
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3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 150,00

85410 Internaty i bursy szkolne 643 740,00

a) wydatki bieżące w tym: 643 740,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 642 100,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217 240,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 424 860,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 640,00

85495 Pozostała działalność 10 260,00

a) wydatki bieżące w tym: 10 260,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 10 260,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 260,00

855 RODZINA 6 810 623,00

85504 Wspieranie rodziny 976 600,00

a) wydatki bieżące w tym: 976 600,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 947 600,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 870 534,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 77 066,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  29 000,00

85508 Rodziny zastępcze 3 615 523,00

a) wydatki bieżące w tym: 3 615 523,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 744 651,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 672 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 72 651,00

2.dotacje na zadania bieżące 254 563,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 616 309,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 2 212 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 2 212 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 628 602,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 301 120,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 327 482,00

2.dotacje na zadania bieżące 237 605,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  345 793,00

85595 Pozostała działalność 6 500,00

a) wydatki bieżące w tym: 6 500,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 6 500,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 500,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA  I OCHRONA ŚRODOWISKA 113 000,00

90002 Gospodarka odpadami 1 500,00

a) wydatki bieżące w tym: 1 500,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 500,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 500,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 1 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00

90095 Pozostała działalność 110 500,00

a) wydatki bieżące w tym: 110 500,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 109 500,00

 -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 109 200,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 000,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 290 000,00

92116 Biblioteki 48 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 48 000,00

2.dotacje na zadania bieżące 48 000,00

92195 Pozostała działalność 242 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 242 000,00
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1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 241 900,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 225 900,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  100,00

926 KULTURA FIZYCZNA 64 000,00

92695 Pozostała działalność 64 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 64 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 45 000,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 42 500,00

2.dotacje na zadania bieżące 19 000,00

 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE : 130 713 291,62
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Lp. Dział Rozdział § Nazwa inwestycji Zakres robót w 2021 r. Wartość kosztorysowa

Plan wydatków 

majątkowych                            

na 2021 rok 

Źródło finansowania

Rozpocz 

/

Zakończ

1 600-Transport       

i łączność

60014 -Drogi 

publiczne powiatowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 1296R Wielopole-gr. powiatu-Dębica – budowa chodnika  

w km 18+548-19+502 – etap II w km 18+548-19+052

Budowa chodnika na odc. dł.504m. 400 000,00 200 000,00 Środki własne budżetu  powiatu 

w wys. 200 000,00 zł 

2021 

/

2021

2 600-Transport       

i łączność

60014 -Drogi 

publiczne powiatowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej 

Nr1285R Stacja Kochanówka-Paszczyna- budowa chodnika w km 1+366-

2+445 –etap II w k  1+996—2+445

Budowa chodnika na odc. dł 449 m. 400 000,00 200 000,00 Środki własne budżetu  powiatu 

w wys. 200 000,00 zł 

2021 

/

2021

3 600-Transport       

i łączność

60014 -Drogi 

publiczne powiatowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej 

Nr2402R Zasów - Wola Żyrakowska - budowa chodnika  w km 0 + 340 - 4 

+ 375 w miejscowości Zasów i Mokre

Wykonanie dokumentacji technicznej 80 000,00 80 000,00 Środki własne budżetu  powiatu 

w wys. 80 000,00 zł 

2021 

/

2021

4 600-Transport       

i łączność

60014 -Drogi 

publiczne powiatowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej Nr 

1303R Łabuzie - Południk - Kamieniec w km 8 + 040 - 12 + 848 w 

miejscowości Głobikowa i Braciejowa

Przebudowa istniejącej konstrukcji jezdni o 

dł.4293m, budowa chodnika o łącznej długości 

2410m, budowa zatoki postojowej na 33 miejsca 

postojowe przy Szkole w Głobikowej, przebudowa 

istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi  i 

gminnymi – kontynuacja zadania rozpoczętego w  

2020 r.

5 592 415,00 2 799 782,00 Środki własne budżetu  powiatu 

w wys.  839 934,00 zł, Środki   z 

Funduszu Dróg Samorządowych w 

wys. 1 959 848,00 zł 

2020 

/

2021

5 600-Transport       

i łączność

60014 -Drogi 

publiczne powiatowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 1180 R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec w km 10+312-14+487 

w miejscowości Róża i Zasów

Przebudowa drogi na odc.4175m,wykonanie  nowej 

nawierzchni wraz ze wzmocnieniem 

podbudowy,budowa chodników o łącznej dł.1225 

m, wykonanie wzmocnienia poboczy,przebudowa 

skrzyżowań z drogami powiatowymi : Zasów-Wola 

Żyrakowska iPilzno-Róża , przebudowa 

skrzyżowania             z drogą gminną Zdziarzec-

Dąbie, przebudowa 

i wykonanie zjazdów, wykonanie odwodnienia 

jezdni, remont przepustów pod koroną jezdni 

,remont i odmulenie przepustów pod zjazdami

3 603 293,00 720 700,00 Środki własne budżetu  powiatu 

w wys. 720 700,00 zł 

2021 

/

2021

Tabela nr 2.2 

                                  WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU                                                                    
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Lp. Dział Rozdział § Nazwa inwestycji Zakres robót w 2021 r. Wartość kosztorysowa

Plan wydatków 

majątkowych                            

na 2021 rok 

Źródło finansowania

Rozpocz 

/

Zakończ

6 600-Transport       

i łączność

60014 -Drogi 

publiczne powiatowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa drogi powiatowej 

Nr1180R Dębica-gr.powiatu-Zdziarzec wraz z budową mostu przez rz. 

Wisłokę w m.Dębica

Wykonanie dokumentacji projektowej,wykupy 

gruntów
460 000,00 200 000,00 Środki własne budżetu  powiatu 

w wys. 200 000,00 zł 

2015 

/

2021

7 600-Transport       

i łączność

60014 -Drogi 

publiczne powiatowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego

Budowa chodników w miejscach o dużej gęstości 

zabudowy w różnych częściach powiatu w Gminie 

Dębica, Gmine Jodłowa, Gminie Czarna, Gminie 

Pilzno

8 120 000,00 4 000 000,00 Niewykorzystane środki pieniężne  

na rachunku bieżącym budżetu 

powiatu w 2020 roku ( środki 

Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych) 

w wys. 4 000 000,00 zł  

2021 

/

2021

8 600-Transport       

i łączność

60014 -Drogi 

publiczne powiatowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa – budowa chodnika w 

km 0+400-2+211 Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1322R Brzostek-

Opacionka – budowa chodnika w km 0+377-1+500

Przebudowa dwóch odcinków dróg w tym droga 

Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa odcinek 

dł.1811m wraz 

z budową chodnika o dł.1886 m, poszerzenie jezdni, 

wykonanie rowu krytego pod chodnikiem 

Droga Brzostek-Opacionka odcinek dł. 1123m wraz 

budową chodnika na całej długości, wykonanie 

poszerzenia szerokości ,wykonanie kanalizacji 

deszczowej, lokalna przebudowa rowu, oraz 

przepustów w miejscach poszerzeń jezdni, 

oczyszczenie pozostałych przepustów, wymiana 

uszkodzonych elementów przepustów.

3 795 882,00 759 200,00 Środki własne budżetu  powiatu 

w wys. 759 200,00 zł 

2021 

/

2021

22 451 590,00 8 959 682,00

22 451 590,00 8 959 682,00

9 710-Działalność 

usługowa

71015 -Nadzór 

budowlany

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu 

służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Dębicy

65 000,00 65 000,00 Środki z dotacji celowej  

w wys. 65 000,00 zł 

2021 

/

2021

65 000,00 65 000,00

65 000,00 65 000,00

Razem Dz.600   Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe     

Razem :

Razem Dz.710   Działalność usługowa
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Lp. Dział Rozdział § Nazwa inwestycji Zakres robót w 2021 r. Wartość kosztorysowa

Plan wydatków 

majątkowych                            

na 2021 rok 

Źródło finansowania

Rozpocz 

/

Zakończ

10 720 - 

Informatyka

72095 - Pozostała 

działalność
PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej               Budowa portalu, zakup sprzętu, wykonanie 

prac geodezyjnych, pokrycie kosztów 

instruktażu stanowiskowego, kosztów 

promocji oraz kosztów zarządzania w ramach 

realizacji PSIP

1 620 877,76 275 032,86 Środki z EFRR  w wys.                 

233 777,88 zł, środki własne 

powiatu w wys. 41 254,98 zł

2016

/

2021

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego )                       

233 777,88

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wkład własny do projektu ) 41 254,98

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wydatek niekwalifikowany do projektu ) 0,00

1 620 877,76 275 032,86

1 620 877,76 275 032,86

11 750- 

Administracja 

publiczna

75020 - Starostwa 

powiatowe

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Dębicy

Zakup serwera 40 000,00 40 000,00 Środki własne budżetu powiatu 

w wys. 40 000,00 zł

2021 

/

2021

12 750- 

Administracja 

publiczna

75020 - Starostwa 

powiatowe

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup licencji na oprogramowanie płacowo - kadrowo - księgowo - 

budżetowe w Starostwie Powiatowym w Dębicy

Zakup i wdrożenie oprogramowania, w tym            

w szczególności zakup programu, instalacja 

oprogramowania, szkolenia pracowników, 

przeniesienie danych  

150 000,00 150 000,00 Środki własne budżetu powiatu 

w wys. 150 000,00 zł

2021 

/

2021

150 000,00 150 000,00

190 000,00 190 000,00

13 801- Oświata i 

wychowanie

80134 - Szkoły 

zawodowe specjalne

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy,                   

w tym: Budowa Sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni 

plenerowej z placem zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy

Elewacja budynku, ściany wewnętrzne działowe, tynki 

wewnętrzne ścian, posadzki i izolacje, windy, stolarka 

wewnętrzna, instalacje sanitarne - wodna, kanalizacyjna, 

centralnego ogrzewania, instalacja przeciwpożarowa, 

instalacja elektryczna z rozdzielnicami, instalacja elektryczna 

CCTV, LAN, AUDIO, instalacja wentylacji mechanicznej, 

instalacja ciepła technologicznego nagrzewnic, instalacja 

klimatyzacji, wymiennikownia, pompa ciepła wraz z 

instalacją, część instalacji fotowoltaicznej bez montażu 

paneli, zewnętrzna instalacja deszczowa z przyłączem, 

pochylnie dla osób niepełnosprawnych, ciągi pieszo-jezdne, 

place i chodniki, parkingi, wyposażenie zewnętrzne, 

wyposażenie stałe obiektu, wyposażenie kompletne sali 

sportowej, budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni 

plenerowej i placu zabaw wraz z wyposażeniem.

26 325 293,00 14 962 688,00 Środki własne budżetu powiatu 

w wys. 7 462 688,00 zł, w tym: 

kwota 2 092 688,00 zł do 

zastąpienia środkami z 2020 roku  

Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, środki z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w 

wys.2 500 000,00 zł, 

niewykorzystane środki pieniężne 

na rachunku bieżącym budżetu 

powiatu w 2020 roku ( środki 

Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych ) 

w wys. 5 000 000,00 zł 

2017 

/

2022

26 325 293,00 14 962 688,00

26 325 293,00 14 962 688,00

Razem : Dz.750 Administracja publiczna 

Rozdział 72095 Pozostała działalność  Razem:

Razen dział 720 Informatyka

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne Razem :

Razem : Dz.801 Oświata i wychowanie 

Rozdział 75020  Starostwa powiatowe Razem :
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Lp. Dział Rozdział § Nazwa inwestycji Zakres robót w 2021 r. Wartość kosztorysowa

Plan wydatków 

majątkowych                            

na 2021 rok 

Źródło finansowania

Rozpocz 

/

Zakończ

14 852 Pomoc 

społeczna

85202 - Domy 

pomocy społecznej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozbudowa i przebudowa budynku DPS w Parkoszu o szyb windy 

osobowej wraz z instalacjami w pawilonie prawym w części mieszkalnej

Uzyskanie warunków zabudowy, wykonanie 

projektu rozbudowy i przebudowy
30 000,00 30 000,00 Środki własne budżetu powiatu 

w wys. 30 000,00 zł 

 2021 

/

2021

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

50 682 760,76 24 482 402,86

24 227 402,86

275 032,86

255 000,00

na programy finansowane z udziałem  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Zakupy inwestycyjne

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Razem :

Razem : Dz.8520 Pomoc społeczna 

Wydatki majątkowe na 2021 rok w tym:

Inwestycje w  tym :
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Tabela nr 3
D

zi
a

ł

R
o

zd
zi

a
ł

P
a

ra
g

ra
f

Źródło

dochodów Wyszczególnienie

Plan dochodów 

na 2021 r.

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 475,00

01095 Pozostała działalność 2 475,00

Dochody bieżące w tym : 2 475,00

2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 475,00

020 Leśnictwo 343,00

02095 Pozostała działalność 343,00

Dochody bieżące w tym : 343,00

2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 343,00

600 Transport i łączność 44 681,00

60095 Pozostała działalność 44 681,00

Dochody bieżące w tym : 44 681,00

2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 44 681,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 100 605,00

70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 100 605,00

Dochody bieżące w tym : 100 605,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 100 605,00

710 Działalność usługowa 1 191 443,00

71005 Prace geologiczne                                               

( nieinwestycyjne ) 32 081,00

Dochody bieżące w tym : 32 081,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 32 081,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i 

kartografii 547 084,00

Dochody bieżące w tym : 547 084,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 547 084,00

71015 Nadzór budowlany 612 278,00

Dochody bieżące w tym : 547 278,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 547 278,00

Dochody majątkowe w tym :

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
65 000,00

750 Administracja publiczna 42 228,00

75011 Urzędy wojewódzkie 2 228,00

Dochody bieżące w tym : 2 228,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK.
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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 2 228,00

Dochody majątkowe w tym :

75045 Kwalifikacja wojskowa 40 000,00

Dochody bieżące w tym : 40 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez  powiat 40 000,00

752 Obrona narodowa 4 000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00

Dochody bieżące w tym : 4 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez  powiat 4 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 8 401 436,00

75411
Komendy powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej 8 399 000,00

Dochody bieżące w tym : 8 399 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez  powiat 8 399 000,00

75414 Obrona cywilna 2 436,00

Dochody bieżące w tym : 2 436,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez  powiat 2 436,00

755 Wymiar sprawiedliwości 330 000,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 330 000,00

Dochody bieżące w tym : 330 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez  powiat 330 000,00

851 Ochrona zdrowia 2 265 070,00

85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

oraz świadczenia dla osób nie 

objętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 2 265 070,00

Dochody bieżące w tym : 2 265 070,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez  powiat 2 265 070,00

852 Pomoc społeczna 10 152,00

85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 10 152,00

Dochody bieżące w tym : 10 152,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez  powiat 10 152,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 564 700,00

85321 Zespoły ds. orzekania                                     

o niepełnosprawności 564 700,00

Dochody bieżące w tym : 564 700,00

2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez  powiat 564 700,00

855 Rodzina 878 300,00

85504 Wspieranie rodziny 27 600,00
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Dochody bieżące w tym : 27 600,00

2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez  powiat 27 600,00

85508 Rodziny zastępcze 728 700,00

Dochody bieżące w tym : 728 700,00

2160 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, 

związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w 

wychowaniu dzieci 728 700,00

85510 Działalnośc placówek opiekuńczo - 

wychowawczych 122 000,00

Dochody bieżące w tym : 122 000,00

2160 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, 

związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w 

wychowaniu dzieci 122 000,00

OGÓŁEM DOCHODY: 13 835 433,00
w tym :

 - dochody bieżące: 13 770 433,00

 - dochody majątkowe 65 000,00
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Tabela nr 3

Dział Rozdział
Nazwa

Plan wydatków 

na 2021 r.

1 2 3 4

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 475,00

01095 Pozostała działalność 2 475,00

a) wydatki bieżące  w tym: 2 475,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 475,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 475,00

020 LEŚNICTWO 343,00

02095 Pozostała działalnośc 343,00

a) wydatki bieżące  w tym: 343,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 343,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 44 681,00

60095 Pozostała działalność 44 681,00

a) wydatki bieżące  w tym: 44 681,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 44 681,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 681,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 605,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 605,00

a) wydatki bieżące w tym: 100 605,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 100 605,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 805,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 800,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 191 443,00

71005 Prace geologiczne ( nieinwestycyjne ) 32 081,00

a) wydatki bieżące w tym: 32 081,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 32 081,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 081,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 547 084,00

a) wydatki bieżące w tym: 547 084,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 547 084,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 297 084,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 250 000,00

71015 Nadzór budowlany 612 278,00

a) wydatki bieżące w tym: 547 278,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 546 278,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 506 400,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 39 878,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 000,00

a) wydatki majątkowe 65 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 228,00

75011 Urzędy wojewódzkie 2 228,00

a) wydatki bieżące w tym: 2 228,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 228,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 228,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 40 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 40 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 40 000,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK.
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752 OBRONA NARODOWA 4 000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 4 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 000,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8 401 436,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 399 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 8 399 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 8 097 000,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 611 089,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 485 911,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  302 000,00

75414 Obrona cywilna 2 436,00

a) wydatki bieżące w tym: 2 436,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 436,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 436,00

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 330 000,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 330 000,00

a) wydatki bieżące 330 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 139 920,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 124 920,00

2.dotacje na zadania bieżące 190 080,00

851 OCHRONA ZDROWIA 2 265 070,00

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 265 070,00

a) wydatki bieżące w tym : 2 265 070,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 265 070,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 265 070,00

852 POMOC SPOŁECZNA 10 152,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 152,00

a) wydatki bieżące w tym: 10 152,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 10 152,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 255,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 897,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 564 700,00

85321 Zespoły ds. orzekania o  niepełnosprawności 564 700,00

a) wydatki bieżące w tym: 564 700,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 563 200,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 465 445,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 97 755,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 500,00

855 RODZINA 878 300,00

85504 Wspieranie rodziny 27 600,00

a) wydatki bieżące w tym: 27 600,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 600,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 534,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 66,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  27 000,00

85508 Rodziny zastępcze 728 700,00

a) wydatki bieżące w tym: 728 700,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 7 214,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 214,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  721 486,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 122 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 122 000,00
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1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 207,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 970,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 237,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  120 793,00

 OGÓŁEM WYDATKI  : 13 835 433,00

w tym:

 - wydatki bieżące 13 770 433,00

 - wydatki majątkowe 65 000,00
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Tabela nr 4
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Źródło

dochodów Wyszczególnienie

Plan

dochodów 

na 2021 r

1 2 3 4 5 6

750
Administracja publiczna 60 000,00

75045
Kwalifikacja wojskowa 60 000,00

Dochody bieżące w tym : 60 000,00

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej 60 000,00

OGÓŁEM DOCHODY: 60 000,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 

Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK.



Tabela nr 4

Dział Rozdział
Nazwa

Plan wydatków 

na 2021 r.

1 2 3 4

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 60 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 60 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 60 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 60 000,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 000,00

 OGÓŁEM WYDATKI  : 60 000,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE 

POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK.
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Tabela nr 5
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Źródło

dochodów Wyszczególnienie

Plan dochodów 

na 2021 r.

1 2 3 4 5 6

855 Rodzina 344 910,00
85508

Rodziny zastępcze 272 209,00

Dochody bieżące w tym : 272 209,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego 272 209,00

85510 Działalność placówek 

opiekuńczo- wychowawczych 72 701,00

Dochody bieżące w tym : 72 701,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego 72 701,00

OGÓŁEM DOCHODY: 344 910,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 

LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK.



Tabela nr 5

Dział Rozdział
Nazwa

Plan wydatków 

na 2021 r.

1 2 3 4

855 RODZINA 344 910,00

85508 Rodziny zastępcze 272 209,00

a) wydatki bieżące w tym: 272 209,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 48 370,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 370,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  223 839,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 72 701,00

a) wydatki bieżące w tym: 72 701,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 72 701,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 72 701,00

 OGÓŁEM WYDATKI  : 344 910,00

 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE 

POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK.
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Tabela nr 6
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Źródło

dochodów Wyszczególnienie

Plan dochodów 

na 2021 r.

1 2 3 4 5 6

710 Działalność usługowa 1 200 000,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i 

kartografii 1 200 000,00

Dochody bieżące w tym : 1 200 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy i wyrysy 

z ewidencji gruntów i budynków, wpływy ze sprzedaży map, 

danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych 

materiałów i informacji z zasobów świadczonych przez 

Ośrodek Dokumentacji Geodezji i Kartografii 1 200 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 80 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane 

z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 80 000,00

Dochody bieżące w tym : 80 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów – opłaty za korzystanie ze 

środowiska oraz kar  za wykroczenia przeciw środowisku od 

osób fizycznych i prawnych 80 000,00

OGÓŁEM DOCHODY: 1 280 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z 

USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ORAZ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2021 ROK.
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Tabela nr 6

Dział Rozdział
Nazwa

Plan wydatków 

na 2021 r.

1 2 3 4

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00

01018 Rolnictwo ekologiczne 1 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 1 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 159 719,67

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 159 719,67

a) wydatki bieżące w tym: 1 159 719,67

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 159 719,67

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 159 719,67

720 INFORMATYKA 40 280,33

72095 Pozostała działalność 40 280,33

b) wydatki majątkowe - PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej               40 280,33

900 GOSPODARKA KOMUNALNA  I OCHRONA ŚRODOWISKA 79 000,00

90002 Gospodarka odpadami 1 500,00

a) wydatki bieżące w tym: 1 500,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 500,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 500,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 000,00

a) wydatki bieżące w tym: 1 000,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00

90095 Pozostała działalność 76 500,00

a) wydatki bieżące w tym: 76 500,00

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 75 500,00

 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 75 200,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00

 OGÓŁEM WYDATKI : 1 280 000,00

 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ 

WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ORAZ PRAWO OCHRONY 

ŚRODOWISKA NA 2021 ROK.

Strona 1



                     Tabela nr 7                         

 

Plan dochodów i wydatków na 2021 rok na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych 

 

- 1 – 

Dział 
Dochody 

 
 

Źródło finansowania 

 
 

Wyszczególnienie 

Plan dochodów                  
na realizację 

projektów           
w 2021 roku 

 
Dział 

Wydatki 

Rozdział planu 
wydatków 

/ 
jednostka 

realizująca projekt 

 
 

Nazwa zadania 

Plan wydatków              
na realizację 

projektów               
w 2021 roku 

720  
 
Dochody majątkowe w tym: 
  
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych              
z udziałem środków europejskich oraz środków,                      
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
w tym: - z tytułu umowy o dofinansowanie projektu:      
PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej    
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 2 osi priorytetowej                   
„ Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 Podniesienie 
efektywności i dostępności e-usług Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
 
– budżet środków europejskich § 6257 
 

Informatyka 

Pozostała działalność 

233 777,88 

233 777,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233 777,88  

 

720  

72095 

Starostwo 

Powiatowe                          

w Dębicy 

Informatyka                                                                                                  

Pozostała działalność                                                                        

b) wydatki majątkowe, w tym:                                                                

projekt PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                  

§ 6057                                                                                                

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  wkład własny                         

do projektu § 6059 

275 032,86 

275 032,86 

275 032,86 

 

 

233 777,88 

 

41 254,98 

  

Razem dział 720         

  

233 777,88                              

   

Razem dział 720   

 

              275 032,86                 

801  
 
Dochody bieżące w tym: 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych                

z udziałem środków europejskich oraz środków,                           

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

w tym: 

- z tytułu umowy o dofinansowanie  projektu  pt. 

Motywowanie uczniów szkół średnich do wyboru 

STEM ( Science, Technology, Engineering, 

Mathematics- dyscyplin nauki, technologii, inżynierii 

i matematyki ) jako drogi zawodowej poprzez 

budowanie robotów edukacyjnych w ramach  

Programu Erazmus+  

- budżet środków europejskich ( § 2051 ) 

Oświata i wychowanie 
Pozostała działalność 

19 943,00 
19 943,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 943,00 

801 80195 
Zespół Szkół 

Nr 2 im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w 

Dębicy 

 

Oświata i wychowanie 
Pozostała działalność  
- projekt pt. Motywowanie uczniów szkół średnich do wyboru 
STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics- 
dyscyplin nauki, technologii, inżynierii   i matematyki ) jako drogi 
zawodowej poprzez budowanie robotów edukacyjnych    
a)wydatki bieżące w tym: 
4.  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3   w tym: 
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 

19 943,00 
19 943,00 

 
 
 
 

19 943,00 
 

19 943,00 
15 718,00 

 

 

 

 



- 2 - 

Dział 
Dochody 

 
 

Źródło finansowania 

 
 

Wyszczególnienie 

Plan dochodów                  
na realizację 

projektów           
w 2021 roku 

 
Dział 

Wydatki 

Rozdział planu 
wydatków 

/ 
jednostka 

realizująca projekt 

 
 

Nazwa zadania 

Plan wydatków              
na realizację 

projektów               
w 2021 roku 

801  
Dochody bieżące w tym: 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych               

z udziałem środków europejskich oraz środków,                              

o których mowa  w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

w tym: 
- z tytułu aneksu Nr 2 do umowy                                      
o dofinansowanie  projektu  
  Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów                   
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego 
w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój                      
( PO WER , wspófinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego  
- budżet środków europejskich ( § 2057 ) 
- budżet państwa ( § 2059 ) 

Oświata i wychowanie 
Pozostała działalność 

62 289,65 
62 289,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 732,91 
3 556,74 

801 80195 
Zespół Szkół 

Nr 2 im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w 

Dębicy 
 

Oświata i wychowanie 
Pozostała działalność  
- projekt pt. Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów                             
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego  
a)wydatki bieżące w tym: 
4.  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 
 

62 289,65 
62 289,65 

 
62 289,65 
62 289,65 

 
62 289,65 

 

801  
Dochody bieżące w tym: 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: 

- z tytułu umowy o dofinansowanie  projektu  pt. Staże 

zagraniczne – praktyka czyni mistrza w ramach  

Programu Erazmus+  
- budżet środków europejskich ( § 2051 ) 

Oświata i wychowanie 
Pozostała działalność 

266 725,26 
266 725,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

266 725,26 

801 80195 
Zespół Szkół 

Zawodowych im. 
Marii Skłodowskiej – 
Curie w Pustkowie - 

Osiedlu 
 

Oświata i wychowanie 
Pozostała działalność  
- projekt pt. Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza w ramach  
Programu Erazmus+    
a)wydatki bieżące w tym: 
4.  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3   
 

266 725,26 
266 725,26 

 
 

266 725,26 
 

266 725,26 
 

801  
 
Dochody bieżące w tym: 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: 

- z tytułu umowy o dofinansowanie  projektu  pt. Rutyny 

myślowe jako narzędzie służące do zwiększania 

kompetencji kulturowych w ramach  Programu 

Erazmus+  
- budżet środków europejskich ( § 2051 ) 

Oświata i wychowanie 
Pozostała działalność 

72 335,66 
72 335,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 335,66 

801 80195 
II Liceum 

Ogólnokształcące im 
Ks. Jana 

Twardowskiego                        
w Dębicy 

Oświata i wychowanie 
Pozostała działalność  
- projekt pt. Rutyny myślowe jako narzędzie służące do zwiększania 
kompetencji kulturowych w ramach  Programu Erazmus+                              
wydatki bieżące w tym: 
4.  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3  
 

72 335,66 
72 335,66 

 
 

72 335,66 
 

72 335,66 
 

 

 

 

 

 



 
- 3 - 
 

Dział 
Dochody 

 
 

Źródło finansowania 

 
 

Wyszczególnienie 

Plan dochodów                  
na realizację 

projektów           
w 2021 roku 

 
Dział 

Wydatki 

Rozdział planu 
wydatków 

/ 
jednostka 

realizująca projekt 

 
 

Nazwa zadania 

Plan wydatków              
na realizację 

projektów               
w 2021 roku 

801 Dochody bieżące w tym: 

    Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o 

których mowa  w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

w tym: 
- z tytułu aneksu Nr 3 do umowy                                      
o dofinansowanie  projektu  Międzynarodowa 
mobilność edukacyjna uczniów  i absolwentów oraz 
kadry kształcenia zawodowego w ramach  Programu 
Operacyjnego Wiedza Rozwój   ( PO WER ), 
wspófinansowanego  z Europejskiego Funduszu 
Społecznego  
- budżet środków europejskich ( § 2057 ) 
- budżet państwa ( § 2059 ) 
 

Oświata i wychowanie 
Pozostała działalność 

55 356,03 
55 356,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 195,19 
3 160,84 

801  
80195 

Zespół Szkół 
Zawodowych  Nr 1 
im. Jana Pawła II                        

w Dębicy 
 

Oświata i wychowanie 
Pozostała działalność  
- projekt pt. Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów                             
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego  
a)wydatki bieżące w tym: 
4.  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3   w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
 

55 356,03 
55 356,03 

 
55 356,03 
55 356,03 

 
55 356,03 

7 609,11 
 

 Razem dział 801  476 649,60  Razem 801  476 649,60 

 Ogółem  w tym: 

Dochody bieżące 

Dochody majątkowe 

 710 427,48 

 

476 649,60 

 

233 777,88 

  Ogółem  w tym: 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

751 682,46 

 

476 649,60 

 

 275 032,86 

 



Tabela nr 8 

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO 

 NA 2021 ROK.  

 

 

 
Lp. 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Klasyfikacja 

§ 

 

Dochody 

 

Wydatki 

 

1. 

 

 

2. 

 

Planowane dochody 

 

 

Planowane wydatki w tym:  
 

finansowane z niewykorzystanych                          

w 2020 roku  środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych                        

na zadania: 

 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych 

na drogach powiatowych Powiatu 

Dębickiego,  

 

1) - Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy 

ul. Parkowej w Dębicy, w tym:  

Budowa Sali gimnastycznej, boiska 

wielofunkcyjnego oraz siłowni plenerowej                                            

z placem zabaw przy Zespole Szkół 

Specjalnych w Dębicy 

 

 
 

146 195 694,48 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

155 195 694,48 
 

 

 

9 000 000,00 

 

 

4 000 000,00 

 

 

 

 

 

5 000 000,00 

 
Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

§ 
 

Przychody 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 
Przychody jednostek samorządu 

terytorialnego  z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających                      

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych                                        

ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach (niewykorzystane  środki 

pieniężne  z 2020 roku  Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

905 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 000 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem 

  

155 195 694,48 

 

155 195 694,48 

 



                                                                                                                             Załącznik Nr 1   

                                                                                                                                                                    do Uchwały Budżetowej 
                                                                                                                                                                     Powiatu Dębickiego na 2021 rok 

                                                                                                                                                                              Nr XXVI.220.2020 

                                                                                                                                                                              Rady Powiatu Dębickiego 

                                                                                                                                                                              z dnia 29 grudnia 2020 r.    
 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU 

DĘBICKIEGO W  2021 ROKU 

                                                                                                                          - 1 -    

 
 

Lp. 

 

 

Dz. 

 

 

Rozdz. 

 

Nazwa jednostki 

otrzymującej dotację 

 

 

Zakres dotacji 

Kwota dotacji                     

dla jednostek                    

sektora finansów 

publicznych 

Kwota dotacji  

dla jednostek spoza 

sektora finansów 

publicznych 

1 600 60001 
Województwo Podkarpackie -dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  ( umów ) 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  

zadanie pod nazwą „Świadczenie kolejowych przewozów 

pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej -PKA przez Województwo Podkarpackie”.  
 

 

 

112 000,00 

 

 

- 

2 600 60014 
Gmina Dębica - dotacja celowa na zadania bieżące powiatu  z zakresu dróg 

publicznych  powierzone gminom na podstawie  porozumień                         

na podstawie Art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym                                   

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie chodników w pasach 

dróg powiatowych na terenie Gminy Dębica - zwalczanie 

śliskości zimowej, odśnieżanie 

 

 

 

 

40 000,00 

 

 

 

 

- 

3 600 60014 
Gmina Żyraków - dotacja celowa na zadania bieżące powiatu  z zakresu dróg 

publicznych  powierzone gminom na podstawie  porozumień                         

na podstawie Art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym                                   

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie chodników w pasach 

dróg powiatowych na terenie Gminy Żyraków - zwalczanie 

śliskości zimowej, odśnieżanie 

 

 

 

 

30 000,00 

 

 

 

 

- 

4 600 60014 
Gmina Czarna - dotacja celowa na zadania bieżące powiatu z zakresu dróg 

publicznych  powierzone gminom na podstawie  porozumień              

na podstawie Art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym               

w zakresie  koszenia poboczy, wycinania krzewów i zarośli                

w pasie drogowym oraz zimowe utrzymanie chodników w pasach 

dróg powiatowych na terenie Gminy Czarna – zwalczanie 

śliskości zimowej, odśnieżanie. 

 

 

 

10 000,00 

 

 

 

- 

   Ogółem dział 600 

Transport i łączność 

  

192 000,00 

 

- 
5 755 75515 Organizacje pozarządowe którym 

powierzono prowadzenie punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnej mediacji i edukacji 

prawnej –– Stowarzyszenie 

„Sursum Corda”  z siedzibą                     

w Nowym Sączu 

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie 

Art.11 ustawy z dnia  5 sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej - Prowadzenie punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, realizacja zadań z zakresu edukacji 

prawnej i  mediacji  na terenie Powiatu Dębickiego w 2021 roku – 

punkt w Gminie Pilzno       

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

63 360,00 

6 755 75515 Organizacje pozarządowe którym 

powierzono prowadzenie punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnej mediacji i edukacji 

prawnej –– Stowarzyszenie 

„Sursum Corda”  z siedzibą                     

w Nowym Sączu 

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie 

Art.11 ustawy z dnia  5 sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej - Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej i  mediacji  

na terenie Powiatu Dębickiego w 2021 roku –  punkt w Gminie 

Czarna       

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

63 360,00 

7   Organizacje pozarządowe którym 

powierzono prowadzenie punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnej mediacji i edukacji 

prawnej –– Stowarzyszenie 

„Sursum Corda”  z siedzibą                     

w Nowym Sączu 

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie 

Art.11 ustawy z dnia  5 sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej - Prowadzenie punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, realizacja zadań z zakresu edukacji 

prawnej i  mediacji  na terenie Powiatu Dębickiego w 2021 roku – 

punkt w Gminie Żyraków    

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

63 360,00 

   Ogółem dział 755 

Wymiar sprawiedliwości 

 - 190 080,00 

8 801 80101 Szkoła Podstawowa Mistrzostwa 

Sportowego "LKS IGLOOPOL" 

Dębica 

-dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

 

- 

 

 

1 228 000,00 
   Razem rozdział 80101   1 228 000,00 

9 801 80102 Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

Specjalna Ukryty Dar w Dębicy 

-dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

 

- 

 

 

724 000,00 

   Razem rozdział 80102   724 000,00 
10 801 80116 Szkoła Policealna PSZ w Dębicy -dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

- 

 

172 000,00 

 

 



- 2 – 

 

 

 

Lp. 

 

 

Dz. 

 

 

Rozdz. 

 

Nazwa jednostki 

otrzymującej dotację 

 

 

Zakres dotacji 

Kwota dotacji                     

dla jednostek                    

sektora finansów 

publicznych 

Kwota dotacji  

dla jednostek spoza 

sektora finansów 

publicznych 

11 801 80116 Policealna Szkoła  w Dębicy -dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu  

     zadań oświatowych 

 

 

- 

 

 

271 000,00 

12 801 80116 Medyczna Szkoła Policealna          

w Dębicy 

-dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu  

     zadań oświatowych 

 

- 

 

292 000,00 

13 801 80116 Policealna Szkoła Zawodowa 

SIGMA w Dębicy 

-dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

      zadań oświatowych 

 

- 

 

879 000,00 

 

14 801 80116 Stacjonarna Policealna Szkoła 

Medyczna "PASCAL" w Dębicy  
- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu  

      zadań oświatowych 

 

- 
 

25 000,00 

 

15 801 80116 Zaoczna Policealna Szkoła 

Medyczna "PASCAL" w Dębicy  

- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

- 

 

21 000,00 

 

16 801 80116 Zaoczna Policealna Szkoła 

Zawodowa "PASCAL" w Dębicy  

- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

- 

 

93 000,00 

 

   Razem rozdział 80116   

- 

 

1 753 000,00 
17 801 80117 Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I 

Stopnia w Pilźnie  

-- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

- 

 

1 482 000,00 

18 801 80117 Branżowa Szkoła I Stopnia               

w Dębicy Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Rzeszowie 

- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

- 

 

482 000,00 

   Razem rozdział 80117   1 964 000,00 

19 801 80120 Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Dębicy Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego                          

w Rzeszowie 

- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

 

- 

 

 

52 000,00 

20 801 80120 Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych "PASCAL" w Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

- 

 

8 000,00 

21 801 80120 Niepublicznego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Pilźnie 

-- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

- 

 

92 000,00 

22 801 80120  Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych SIGMA w Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

 

- 

 

 

147 000,00 
   Razem rozdział 80120  - 299 000,00 

23 801 80134 Niepubliczna Szkoła 

Przysposabiająca do Pracy               

w Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

- 

 

353 000,00 

   Razem rozdział 80134   353 000,00 

24 801 80151 Policealna Szkoła Zawodowa 

SIGMA w Dębicy   

- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 31 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

 

- 

 

 

30 000,00 
25 801 80151 Szkoła Policealna PSZ                  

w Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 31 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

 

- 

 

 

796 000,00 
   Razem rozdział 80151   826 000,00 

26 801 80152 Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki 

Gotowania i Innych Zawodów w 

Dębicy 

- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

 

- 

 

 

1 164 000,00 
27 801 80152 Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I 

Stopnia w Pilźnie 

- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych 

 

- 

 

194 000,00 

   Razem rozdział 80152   1 358 000,00 

28 801 80195 Katolickie Centrum Edukacji               

„ KANA”  w Dębicy 
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania  

wynikającego  z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie pod nazwą  „ Organizacja  

systematycznych zajęć dydaktycznych,  dydaktyczno – 

wychowawczych, wyrównawczych, ogólnodostępnych dla 

wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu 

Dębickiego   w roku szkolnym 2020 / 2021        

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

57 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  3 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Dz. 

 

 

Rozdz. 

 

Nazwa jednostki 

otrzymującej dotację 

 

 

Zakres dotacji 

Kwota dotacji                   

dla jednostek     

sektora finansów 

publicznych 

Kwota dotacji  

dla jednostek spoza  

sektora finansów 

publicznych 
29 801 80195 Podmiot prowadzący działalność 

społecznie użyteczną w sferze 

zadań publicznych określonych                   

w ustawie o pożytku publicznym          

i wolontariacie 

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania  

wynikającego   z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego   i o wolontariacie pod nazwą  „ Organizacja  

systematycznych zajęć dydaktycznych,  dydaktyczno – 

wychowawczych, wyrównawczych, ogólnodostępnych dla 

wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu 

Dębickiego  w roku szkolnym 2021 / 2022        

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

33 000,00 

   Razem rozdział 80195  - 90 000,00 

   Ogółem dział 801 

Oświata i wychowanie 

 - 8 595 000,00 

30 853 85311 Stowarzyszenie Rodziców                    

i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych                          

„ RADOŚĆ” 

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom –  na zadania wynikające z Art. 10 b 

ust. 2  ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wykonywane przez 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy. 

 

 

 

- 

 

 

 

144 641,00 

31 853 85311 Stowarzyszenie Rodziców                    

i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych                          

„ RADOŚĆ” 

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom –  na zadania wynikające z Art. 10 b 

ust. 2  ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wykonywane przez 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli. 

 

 

 

- 

 

 

 

120 534,00 

32 853 85311 Parafia Rzymsko – Katolicka w 

Brzostku 

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji  pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych  –  na zadania wynikające  z  Art. 10 b ust .2 

ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych wykonywane przez Warsztaty Terapii 

Zajęciowej  prowadzone przez Parafię Rzymsko – Katolicką w 

Brzostku. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

132 587,00 

33 853 85311 Gmina Miasto Dębica -dotacja celowa przekazana  gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień  między jednostkami 

samorządu terytorialnego   na podstawie  art. 35a.,ust.1, pkt 4  

ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych na dofinansowanie wydatków bieżących 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  i urządzeń pomocniczych 

prowadzonej przez Gminę Miasto Dębica 

 

 

 

 

 

100 000,00 

 

 

 

 

 

- 

   Razem rozdział 85311  100 000,00 397 762,00 

   Ogółem dział 853 

Pozostałe zadania                           

w zakresie polityki 

społecznej 

  

 

100 000,00 

 

 

397 762,00 

34 855 85508  Powiat Tarnowski -Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe  przekazane na podstawie porozumień                               

na odpłatność za pobyt dzieci  z powiatu Dębickiego w rodzinach 

zastępczych  na terenie  innych powiatów  - na podstawie Art. 191 

ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

8 328,00 

 

 

- 

35 855 85508  Powiat Oświęcimski -Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe  przekazane na podstawie porozumień                               

na odpłatność za pobyt dzieci  z powiatu Dębickiego w rodzinach 

zastępczych  na terenie  innych powiatów  - na podstawie Art. 191 

ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

 

18 656,00 

 

 

- 

36 855 85808 Powiat Dąbrowski -Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe  przekazane na podstawie porozumień                               

na odpłatność za pobyt dzieci  z powiatu Dębickiego w rodzinach 

zastępczych  na terenie  innych powiatów  - na podstawie Art. 191 

ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

 

13 624,00 

 

 

- 

37 855 85508 Powiat Legionowski -Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe  przekazane na podstawie porozumień                               

na odpłatność za pobyt dzieci  z powiatu Dębickiego w rodzinach 

zastępczych  na terenie  innych powiatów  - na podstawie Art. 191 

ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

 

46 782,00 

 

 

- 

38 855 85508 Powiat Jasielski -Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe  przekazane na podstawie porozumień                               

na odpłatność za pobyt dzieci  z powiatu Dębickiego w rodzinach 

zastępczych  na terenie  innych powiatów  - na podstawie Art. 191 

ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

 

12 859,00 

 

 

- 

39 855 85508 Powiat Ropczycko - Sędzisziowski 

-Rodziny zastępcze  

- dotacje celowe  przekazane na podstawie porozumień                               

na odpłatność za pobyt dzieci  z powiatu Dębickiego w rodzinach 

zastępczych  na terenie  innych powiatów  - na podstawie Art. 191 

ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

 

109 442,00 

 

 

- 

40 855 85508 Powiat Tarnobrzeski -Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe  przekazane na podstawie porozumień                               

na odpłatność za pobyt dzieci  z powiatu Dębickiego w rodzinach 

zastępczych  na terenie  innych powiatów  - na podstawie Art. 191 

ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

 

13 624,00 

 

 

- 

41 855 85508 Powiat Mielecki -Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe  przekazane na podstawie porozumień                               

na odpłatność za pobyt dzieci  z powiatu Dębickiego w rodzinach 

zastępczych  na terenie  innych powiatów  - na podstawie Art. 191 

ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

 

13 624,00 

 

 

- 

  



- 4- 
 

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa jednostki 

otrzymującej dotację 

Zakres dotacji Kwota dotacji                   

dla jednostek     

sektora finansów 

publicznych 

Kwota dotacji 

dla jednostek spoza 

sektora finansów 

publicznych 

42 855 85508 Powiat Wrocławski -Rodziny 

zastępcze  

- dotacje celowe  przekazane na podstawie porozumień                               

na odpłatność za pobyt dzieci  z powiatu Dębickiego w rodzinach 

zastępczych  na terenie  innych powiatów  - na podstawie Art. 191 

ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

 

17 624,00 

 

 

- 

   Razem rozdział 85508  254 563,00 - 

43 855 85510 Powiat Strzyżowski – Placówka 

socjalizacyjna 

- dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień                           

na odpłatność za pobyt dzieci  z powiatu Dębickiego w placówkach 

opiekuńczo  – wychowawczych na terenie  innych powiatów  –            

na podstawie Art. 191 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

 

 

 

237 605,00 

 

 

 

- 

   Razem rozdział 85510  237 605,00 - 

   Ogółem dział 855 

Rodzina 

  

492 168,00 

 

- 
44 921 92116 Gmina Miasto Dębica - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień na realizację 

zadań biblioteki powiatowej na podstawie  Art. 19 ust..3 ustawy                 

z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.   

 

 

48 000,00 

 

 

- 
   Ogółem dział 921 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

  

48 000,00 

 

- 

45 926 92695 Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy  w Dębicy 

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych              

do realizacji stowarzyszeniom – na zadania wynikające z ustawy             

z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                         

i o wolontariacie związane   z obsługą imprez sportowych szkół 

podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych  powiatu dębickiego 

w roku szkolnym 2020/2021    

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

9 500,00 

46 926 92695 Podmiot wyłoniony w wyniku 

konkursu ofert w oparciu o 

przepisy ustawy o pożytku 

publicznym i wolontariacie, 

którego cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności w 

zakresie kultury fizycznej i sportu 

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych            

do realizacji stowarzyszeniom – na zadania wynikające z ustawy                 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                   

i o wolontariacie związane  z obsługą imprez sportowych szkół 

podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego 

w roku szkolnym 2021/2022    

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

9 500,00 

   Ogółem dział 926 

Kultura fizyczna 

 - 19 000,00 

Ogółem, w tym: 

-   Dotacje podmiotowe 

-   Dotacje celowe, w tym: 

a) dotacje celowe w zakresie wydatków  bieżących 

 

832 168,00 

- 

832 168,00 

832 168,00 

 

9 201 842,00 

8 505 000,00 

696 842,00 

696 842,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                               Załącznik nr 2  

                                                                                    do Uchwały Budżetowej 

                                                                        Powiatu Dębickiego na 2021 rok  

                                               Nr XXVI.220.2020 

                                                                        Rady Powiatu Dębickiego  

                    z dnia 29 grudnia 2020 r.     

 

 ROCZNY  PLAN DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU 

PAŃSTWA NA 2021 ROK 

 

 

Dz. 

 

 

Rozdział 

 

§ 

 

Źródła dochodów 

 

Wyszczególnienie 

Plan dochodów 

na 2021 rok 

700  

 

70005 

 

 

 

0470 

 

 

0550 

 

 

0750 

 

 

 

 

 

 

 

0760    

 

 

 

 

 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, 

użytkowanie i służebności 

 

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

 

Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych, Skarbu 

Państwa,  jednostek samorządu  

terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów               

o podobnym charakterze   

 

Wpływy z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego             

w prawo własności 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami 

 i nieruchomościami 

 

2 901 000,00 

 

 2 901 000,00 

 

6 000,00 

 

 

2 703 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

8 000,00 

 

 

 

184 000,00 

754  

75411 

 

 

 

 

0750 

 

 

 

 

Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych, Skarbu 

Państwa,  jednostek samorządu  

terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów                  

o podobnym charakterze   

Bezpieczeństwo publiczne                     

i ochrona przeciwpożarowa 

Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej 

 

4 000,00 

 

4 000,00 

 

 

 

 

 

 

4 000,00 

 

853  

85321 

 

 

 

 

 

0690 

 

 

 

 

 

 

Wpływy z różnych opłat 

Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 

Zespoły ds. orzekania                         

o niepełnosprawności 

 

7 800,00 

 

7 800,00 

 

7 800,00 

    

Razem plan dochodów 
 

 

 
 

 

2 912 800,00 
 

 


