
Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr 289/2010
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 25 marca 2010 r.

Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem 

1 2 3 4
010 Rolnictwo i łowiectwo 45 000

01005 45 000
2110

45 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 27 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 000
2110

27 000
710 Działalność usługowa 299 000

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 15 000
2110

15 000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000
2110

20 000
71015 Nadzór budowlany 264 000
2110

264 000
750 Administracja publiczna 123 937

75011 Urzędy wojewódzkie 102 937
2110

102 937
75045 Kwalifikacja wojskowa 21 000
2110

21 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 902 276

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   2 901 676
2110

2 901 676
75414 Obrona cywilna 600
2110

600
851 Ochrona zdrowia 2 020 000

85156 2 020 000

Plan finansowy dochodów  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami

Rozdział/
Paragraf

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem Rozdział/
Paragraf

2110

2 020 000
852 Pomoc społeczna 240 000

85203 Ośrodki wsparcia 240 000
2110

240 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 67 200

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 67 200
2110

67 200
O G Ó Ł E M 5 724 413

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

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

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