
 

    Załącznik nr 6 do Uchwały Nr  
  Rady Powiatu Drawskiego z dnia  

 
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 
700   Gospodarka mieszkaniowa 197 432,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 197 432,00 

  
2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

197 432,00 

710   Działalność usługowa 663 600,00 

 71012  Zadania z zakresu geodezji i kartografii 230 000,00 

  
2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

230 000,00 

 71015  Nadzór budowlany 433 600,00 

  
2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

433 600,00 

750   Administracja publiczna 43 512,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 43 512,00 

  
2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

43 512,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 407 000,00 

 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 407 000,00 

  
2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

4 407 000,00 

755   Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 

 75515  Nieodpłatna pomoc prawna 132 000,00 

  
2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

132 000,00 

851   Ochrona zdrowia 1 960 100,00 

 85156  Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 960 100,00 

  
2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

1 960 100,00 

852   Pomoc społeczna 1 297 860,00 

 85203  Ośrodki wsparcia 1 297 860,00 

  
2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

1 297 860,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 248 000,00 

 85321  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 248 000,00 

  
2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

248 000,00 

855   Rodzina 455 000,00 

 85508  Rodziny zastępcze 425 000,00 

  
2160 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 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 stanowiących pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci 

425 000,00 

 85510  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 30 000,00 



 

  
2160 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 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 stanowiących pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci 

30 000,00 

       
Razem: 9 404 504,00 

       

 


