
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2003 R. 
 

Rozdział Nazwa rozdziału Wykonanie na dzień 
31.12.2003 r. 

Zadania własne gminy                                                                                      10.634.658,42 
85303 Ośrodki wsparcia 467.420,00
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. 

społeczne 
3.208.069,00

85319 Ośrodki pomocy społecznej 5.935.726,42
85395 Pozostała działalność 

z tego:  - jednorazowa pomoc z tytułu       
               urodzenia dziecka 
             - bilety trasowane MPK  dla 
               dzieci podopiecznych 
             - dożywianie dzieci w szkołach 
               ( program rzędowy ) 

1.023.443,00

232.000,00

122.251,00

669.192,00
Zadania własne powiatu                                                                                     1.602.108,66 

85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 
( pomoc dla wychowanków opuszczających  
placówki opiekuńczo – wychowawcze ) 

126.436,00

85304 Rodziny zastępcze 
( pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych i 
wychowanków  rodzin zastępczych ) 

1.450.481,60

85321 Zespoły ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności 
( dofinansowanie powiatu ) 

25.191,06

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie                             8.259.599,00 
85313 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej 

207.700,00

85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. 
społeczne 

5.429.459,00

85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 483.500,00
85319 Ośrodki pomocy społecznej 2.126.700,00
85395 Pozostała działalność 

( wyprawka szkolna ) 
12.240,00

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi                          185.950,00 
85321 Zespoły ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności 
185.950,00

Zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień  
z org. administracji rządowej                                                                                 17.000,00 

 Środki przyznane przez Wojewodę na realizację 
programu „Rozszerzanie kompleksowej pomocy 
dla dzieci i rodzin oraz wychow. placówek 
opiek.-wych. i rodzin zstępczych  

17.000,00

OGÓŁEM WYKONANIE 2003 R. 20.699.316,08
 
 
 



Ze środków gminy i dotacji Wojewody dofinansowano działalność organizacji 
pozarządowych na łączną kwotę 1.137.066,85 zł ( kwota 46.840 zł ze środków 
Wojewody ) w tym: 
Rozdział 85395 – Pozostała działalność                               - 937.993,85 
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi             - 152.233,00 
Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze    -  46.840,00 
 
W roku 2003 wydatkowano środki PFRON na rehabilitację społeczną                
w wysokości 2.112.979 zł. 
Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wykonywanych przez  Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przeprowadzono adaptację pomieszczeń 
Żłobka Nr 7 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej na co wydatkowano  
kwotę 229.999 zł. 


