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I. Wydatki bieżące
1. Dotacje
1.1 Dotacje podmiotowe

1.1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 248

1.1.2 Dotacja podmiotowa dla samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej 256

1.1.3
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
pozostałych jednostek sektora finansów 
publicznych

257

1.1.4
Dotacja podmiotowa z budżetu dla  
jednostek nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

258

1.2 Dotacje przedmiotowe

1.2.1 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 
zakładu budżetowego 265

1.3 Pozostałe dotacje

1.3.1
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania bieżace realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między j.s.t.

232

1.3.2

Dotacje celowe przekazane do samorządu 
województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między j.s.t.

233

1.3.3
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji fundacjom

281

1.3.4
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom

282

1.3.5

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych

283
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2. Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych

2.1 Świadczenia społeczne 311
2.2.1 Stypendia dla uczniów 324
2.2.2 Inne formy pomocy dla uczniów 326

2.3.1 Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 302

2.3.2 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 303

2.3.3 Nagrody o charakterze szczególnym 
niezaliczone do wynagrodzeń 304

3 Wynagrodzenia
3.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 401
3.2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404
3.3 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 410
3.4 Wynagrodzenia bezosobowe 417

4 Pochodne od wynagrodzeń
4.1. Składki na ubezpieczenia społeczne 411
4.2. Składki na Fundusz Pracy 412

5 Wydatki na obsługę długu

5.1
Odsetki od samorzadowych papierów 
wartościowych lub zaciągniętych przez jst  
kredytów i pożyczek

8110

6 Wypłaty z tytułu poręczeń i 
gwarancji

6.1. Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 8020

7 Pozostałe wydatki statutowe
7.1 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 413

7.2 Wpłaty na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 414

7.3 Zakup materiałów i wyposażenia 421
7.4 Zakup środków żywności 422

7.5 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek 424

7.6 Zakup energii 426
7.7 Zakup usług remontowych 427
7.8 Zakup usług zdrowotnych 428
7.9 Zakup usług pozostałych 430

7.10

Zakup usług remontowo-konserwatorskich 
dotyczących obiektów zabytkowych 
będących w użytkowaniu jednostek 
budżetowych

434

7.11 Zakup usług dostępu do sieci Internet 435

7.12
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych w 
ruchomej publicznej sieci telefonicznej

436
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7.13
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

437

7.14 Podróże służbowe krajowe 441
7.15 Podróże służbowe zagraniczne 442
7.16 Różne opłaty i składki 443

7.17 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 444

7.18 Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 461

7.19 Rezerwy 481
rezerwa celowa
rezerwa ogólna

II Wydatki majątkowe

1 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

1.1 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 605

1.2 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 606

2. Dotacje inwestycyjne

2.1

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między j.s.t.

662

2.2

Dotacje celowe przekazane do samorządu 
województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między j.s.t.

663

OGÓŁEM

*) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa. Czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub
cyfra 0


