
Województwo Paragraf Rodzaj zrealizowanych wydatków Plan  Wydatkowanie 
Wydatkowanie 

łączne

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Umowy zlecenie z pracownikami wykonującymi 

zadania w zakresie doradztwa i kontroli
            60 000    

Zakup sprzętu komputerowego w celu usprawnienia 

prowadzonego postępowania w sprawie tzw. 

"dopalaczy"

Zakup paliwa

Materiały biurowe (papier xero, skoroszyty, teczki 

wiązane, długopisy tusze do drukarek)

Zakup znaczków pocztowych

Zakup niezbędnych druków do kontroli

Opał

Zakup drukarki

Zakup aparatu fotograficznego
Zakup materiałów medycznych niezbędnych do 

prowadzenia akcji "dopalacze" (rękawice, maski, 

środki odkażające, mydła, fartuchy, lupy 

powiększające)
Zakup notebooków

Zakup krzesła

4300 - Zakup usług pozostałych
Wykonanie analiz chemicznych „dopalaczy” przez 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w P
          450 000    

4410 - Podróże służbowe krajowe

Delegacje pracowników związane z akcją „dopalacze” -

używanie prywatnego samochodu  w związku z akcją 

„dopalacze”

            10 000    

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup paliwa do samochodów na przejazdy związane 

z realizacją powyższych działań
1 000              

4740 - Zakup papieru
Zakup papieru do wydruku dokumentacji związanej z 

realizacją powyższych działań
1 000              

4750 - Zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji)
Zakup tonerów i tuszy do drukarek komputerowych w 

celu dokonania wydruków dokumentacji
1 000              

4300 - Zakup usług pozostałych

Sfinansowanie badań 203 próbek dopalaczy 

przekazanych do: 

13 prób - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin 

Zielarskich w Poznaniu

190 prób - Narodowy Instytut Leków w Warszawie

397 000          

Zwrot kosztów paliwa 1 298              

Zakup artykułów papierniczych niezbędnych do 

sprawowania nadzoru nad „dopalaczami”, drukarek 

oraz urządzeń wielofunkcyjnych.

            13 951    

Zakup notebooków, laptopów             39 515    

Zakup materiałów edukacyjnych (plakaty, ulotki) związanych z podnoszeniem wiedzy społeczeństwa  w zakresie zagrożenia dopalaczami            35 236    

4300 - Zakup usług pozostałych

Usługi w zakresie przeprowadzonych w Instytucie 

Medycyny Wsi w Lublinie  badań 192 próbek 

„dopalaczy”.

          310 000    

4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe za czynności związane z 

wycofywaniem z obrotu "dopalaczy" (zabezpieczenie 

próbek, przygotowanie dokumentacji celem 

przekazania do depozytu, przekazanie do depozytu, 

przygotowanie dokumentacji celem przekazania 

próbek do badań, transport i przekazanie próbek, 

opracowywanie raportów, informacji jednostkowych i 

zbiorczych).

            50 000    

 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne od w/w 

wynagrodzeń bezosobowych
              8 000    

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup paliwa do samochodów służbowych (wyjazdy 

na kontrole, transport próbek do WSSE i transport 

próbek do badań).   

              5 000    

4390 - zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 

Wydatek dotyczył kosztów badań 162 próbek tzw. 

"dopalaczy".    
          307 000    

4410 - podróże służbowe krajowe

Podróże służbowe pracowników wykonujących 

czynności związane z wycofywaniem z obrotu tzw. 

"dopalaczy", diety, koszty wyjazdów - narady i 

dostarczenie próbek. 

              5 000    

4740 - Zakup papieru
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
            10 000    

4750 - Zakup akcesoriów komputerowych Zakup tonerów.                15 000    

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Umowy o dzieło - przeprowadzenie wykładów dot. 

szkodliwego działania dopalaczy
              4 300    

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup tuszów i tonerów do drukarek, materiałów 

biurowych i paliwa do samochodów służbowych.
            85 000    

4300 - Zakup usług pozostałych
Wpłaty za przeprowadzone szkolenia, konferencje, 

badania, usługi transportowe, pocztowe i prawne.
          948 000    

                 1 200 000    1 199 298       

Kujawsko - Pomorskie                     400 000    400 000          

Lubelskie

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

                    400 000    400 000          

Łódzkie

Podział i wykorzystanie rezerwy celowej (Część - 83, Dział -758, Rozdział - 75818) na badania 

tzw. "dopalaczy" w 2010 r. - Województwa

Dolnośląskie                     600 000    600 000          

Lubuskie                     400 000    400 000          

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia             80 000    
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4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii 

komórkowej

Usługi telekomunikacyjne - komórkowe, zakup 

starterów.
            16 998    

4370 - Zakup usług tel. stacjonarnej Usługi telekomunikacyjne - stacjonarne             35 000    

4740 - Zakup papieru
Zakup materiałów papierniczych (papier do drukarek, 

ksero, rolki faksowe).
            60 000    

4750 - Zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji)Zakup tuszów, tonerów do drukarek i kserokopiarek.             50 000    

Zakup paliwa

Zakup środków czystości

części zamienne do spektrometru absorpcji atomowej

drukarki 

zestawy komputerowe 

materiały biurowe, środki czystości

krzesła obrotowe 

drobny sprzęt laboratoryjny m.in.końcówki do pipet, 

sączki

statywy, szkło laboratoryjne 

odczynniki chemiczne

Zakup torebek na kubków

Zakup energii

Zakup gazu

Zakup wody

Badanie próbek dopalaczy

usługi drukarskie

przegląd chromatografu

dostawa części zamiennych do spektrometru absorpcji atomowej 

usługi pocztowe

delegacje krajowe

zakup biletów ztm

4740 - Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-

graficznych

zakup materiałów papierniczych 1                     

zakup tonerów

oprogramowanie do zakupionych zestawów 

komputerowych

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Środki przeznaczone zostały  na wydatki związane z 

zakupem paliwa i oleju napędowego do samochodów 

służbowych, zakupem materiałów biurowych, sprzętu 

i akcesoriów komputerowych dla stanowisk 

wykonujących czynności związane z prowadzeniem 

akcji  tzw.„ dopalaczy”

787 166          

4300 - Zakup usług pozostałych

Środki przeznaczone zostały  na wydatki związane z 

zakupem usług badań próbek w celu identyfikacji 

substancji psychoaktywnych oraz ich zanieczyszczeń 

fizycznych i chemicznych, zakupem usług 

transportowych, opłat pocztowych i obsługi prawnej 

w związku 

          180 000    

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii 

komórkowej

Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z

opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci

telefonicznej.

            11 317    

4370 - Zakup usług tel. stacjonarnej

Środki przeznaczone zostały  na wydatki związane z 

opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej.

            23 706    

4740 - Zakup papieru

Powyższe środki przeznaczone zostały  na wydatki 

związane z zakupem materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

            17 850    

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

4740 - Zakup papieru

4750 - Zakup akcesorii komputerowych (w 

tym programów i licencji)

4410 - Podróże służbowe krajowe

Podróże służbowe pracowników wykonujących 

czynności związane z wycofywaniem z obrotu tzw. 

"dopalaczy", diety, koszty wyjazdów - narady i 

dostarczenie próbek. 

              4 000    

4300 - Zakup usług pozostałych

1. Za badanie pobranych próbek z 9 stacji. Zgodnie z 

umowami z Narodowym Instytutem Leków w ramach 

kwoty 166 000 zł zbadano 83 próbki. 2. Usługi 

transportowe, pocztowe, prawne i inne.

          186 000    

                 1 200 000    1 199 298       

4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i 

produktów biobójczych
98 560            

4260 - Zakup energii 2 498              

4300 - Zakup usług pozostałych

3 423              

            10 000    

200 000          

317 863          

4410 - Podróże służbowe krajowe

4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, 

w tym programów i licencji
17 073            

                 1 200 000    

800 000                    

95 281            

534 701          

Łódzkie

1 020 039       

Opolskie

Zakupu materiałów biurowych, kopert, papieru, 

tonerów i tuszy związanych z przesyłaniem 

meldunków, informacji czy sprawozdań a także 

drukowania ulotek i innych materiałów 

informacyjnych, zakupu paliwa, woreczków 

strunowych i innych materiałów do zabezpieczenia 

pobranych próbek.

                    200 000    

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Mazowieckie

Małopolskie
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Podkarpackie 4300 - Zakup usług pozostałych

Badania substancji aktywnych w próbach "dopalaczy", 

pobranych w ramach nadzoru przez inspektorów 

sanitarnych woj. podkarpackiego.

                    400 000              400 000    400 000          

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia             88 000    

4740 - Zakup papieru             76 000    

4750 - Zakup akcesoriów komputerowych 

(w tym programów i licencji)
            86 000    

4300 - Zakup usług pozostałych

Środki przeznaczone na wydatki związane z poborem, 

przewozem i zabezpieczeniem 16 500 prób oraz na 

przebadanie 25 prób w Narodowym Instytucie Leków

            50 000    

4300 - Zakup usług pozostałych

badania próbek w celu identyfikacji substancji 

psychoaktywnych oraz ich zanieczyszczeń fizycznych i 

chemicznych;
780 000          

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 13 000            

4740 - Zakup papieru 2 000              

4750 - Zakup akcesoriów komputerowych 

(w tym programów i licencji)
5 000              

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia           374 700    

4740 - Zakup papieru
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń  kserograficznych
            50 000    

4750 - Zakup akcesoriów komputerowych 

(w tym programów i licencji)

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów 

i licencji.
            60 000    

Konferencja szkoleniowo-naukowa "DOPALACZE" 

środki zastępcze- nowe zagrożenie dla zdrowia 

publicznego

            12 623    

Ochrona magazynu dopalaczy             18 677    

Badanie próbek           284 000    

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, paliwo               7 500    

4300 - Zakup usług pozostałych Koszt badań próbek 141, zakup znaczków pocztowych           283 200    

4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Opłaty za rozmowy telefoniczne               2 000    

4740 - Zakup papieru Zakup papieru ksero               1 900    

4750 - Zakup akcesoriów komputerowych 

(w tym programów i licencji)
Zakup tonerów, części do komputera i płyty DVD               5 400    

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup wyposażenia (komputerów,  drukarek, 

kserokopiarek), materiałów, paliwa, tonerów i tuszy 

do drukarek

          177 850    

4300 - Zakup usług pozostałych

Usługi transportowe,prawne, nadanie przesyłek 

pocztowych i opłat za uczestnictwo w naradzie na 

temat walki z "dopalaczami", zlecenie badań, 

substancji aktywnych w tzw. "dopalaczach"-ok 100 

000 zł

          127 019    

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii 

komórkowej

Opłaty części abonamentów i połączeń do sieci 

komórkowej
              5 585    

4370 - Zakup usług tel. stacjonarnej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej
            10 600    

4410 - podróże służbowe krajowe Podróże służbowe i krajowe             12 950    

4740 - Zakup papieru
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograf
            15 000    

4750 - Zakup akcesoriów komputerowych 

(w tym programów i licencji)

Zakup akcesoriów komputerowych, programów i 

licencji
            27 200    

800 000          

4300 - Zakup usług pozostałych

Świętokrzyskie                     300 000    300 000          

300 000          

Pomorskie                     800 000    800 000          Zakup papieru, tonerów, paliwa, woreczków do 

pobierania próbek, etykiet na próbki, zszywek, taśmy 

klejąca, materiałów biurowych oraz toner do faxu i 

ksero.

Podlaskie

Zakup wyposażenia, materiałów papierniczych, 

akcesoriów komputerowych w celu przygotowania 

materiałów informacyjnych, edukacyjnych, 

szkoleniowych, ulotek wykorzystywanych podczas 

prowadzonych akcji, szkoleń, wykładów, spotkań w 

szkołach i innych instytucjach prowadzonych pod 

hasłem „Dopalacze – nowe narkotyki, zagrożenia” 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

                    300 000    

Śląskie                     800 000    

376 204          
Warmińsko - 

Mazurskie
                    400 000    
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Sprzęt komputerowy i elektroniczny  

Artykuły biurowe  

Koszty paliwa  

4300 - Zakup usług pozostałych

Środki otrzymane na realizację wydatków w par. 4300 

tj.  400 tys. zł zostały przeznaczone, zgodnie z pismem 

Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS-BI/EA-014-

20MK/AC/10), na sfinansowanie zlecenia  badań 

substancji aktywnych w tzw. „dopalaczach” 

zabezpieczonych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej . Wojewódzką Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Poznaniu zawarła w dniu 16 

listopada  umowę na przeprowadzenie badań 327 

próbek tzw. „dopalaczy” (z 1390 wszystkich 

zabezpieczonych) z Instytutem Włókien Naturalnych i 

Roślin Zielarskich w Poznaniu. (Cena  1000 zł netto za 

1 próbkę)

          400 000    

Zakup notebooków z drukarkami dla 14 PSSE             48 000    

Zakup materiałów biurowych oraz paliwa do 

samochodów służbowych 
            12 000    

Badanie próbek           536 482    

Zakup znaczków pocztowych i wykonanie druków               3 518    

10 200 000              9 730 241       9 730 241       

Uwagi:

600 000          

4300 - Zakup usług pozostałych

OGÓŁEM

3. Województwo Pomorskie - zwrot niewykorzystanej rezerwy w wysokości 0,07 zł.

4. Województwo Małopolskie - zwrot niewykorzystanej rezerwy w wysokości 265 299,48 zł.

5. Województwo Warmińsko - Mazurskie - zwrot niewykorzystanej rezerwy w wysokości 23 795,96 zł.

Zachodniopomorskie

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

                    600 000    

                 1 400 000    

       1 000 000    

1 400 000       

1. Województwo Mazowieckie  - zwrot niewykorzystanej rezerwy w wysokości 179 961,23 zł.

2. Województwo Łódzkie - zwrot niewykorzystanej rezerwy w wysokości 702,46 zł.

Wielkopolskie

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
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