
Załącznik Nr  2 

do Uchwały Nr III/37/2018 

  Rady Powiatu w Lubaczowie

 z dnia  28 grudnia 2018 r. 

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2018 r. 

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia 

02002 - Nadzór nad gospodarką 

leśną 
4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników 5 930                                    

4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 666                                       

4120 - Składki na Fundusz Pracy 90                                         

75019 - Rady powiatów
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  ( Zakup 

sprzętu audiowizualnego )
38 561                                  

75075 - Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego

2360 - Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego 

1 500                                    

757 - Obsługa długu publicznego

75702 - Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego

8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 

pożyczek

142 544                                

80115 - Technika ( ZS Oleszyce 4270 - Zakup usług remontowych 8 950                                    

80120 - Licea ogólnokształcące ( 

ZS Lubaczów)
4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników 16 000                                  

85420 - Młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  9 345                                    

85410 - Internaty i bursy szkolne 

( ZS Oleszyce
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  10 000                                  

85508 - Rodziny zastępcze

2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego

400                                       

2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego

4 400                                    

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  ( D.Dz. Nowa Grobla) 4 844                                    

2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury
570 860                                

6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek samorządu 

terytorialnego

148 805                                

Razem 962 895                                

92118 - Muzea
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego

020 - Leśnictwo

855 - Rodzina 

85510 - Działalność placówek 

opiekuńczo-wychowaczych

801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka 

wychowawcza

750 - Administracja publiczna
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