
Załącznik nr l
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016
z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok

Pan
Konrad Wiśniewski
Geodeta Powiatowy
Naczelnik
Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego
w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia

13 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2016 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów

i wydatków budżetowych na 2016 rok.

Dział 710 Rozdział 71012 - 700 000,00 zł

I. DOCHODY

I 0690 I Wpływy z różnych opłat 700 000,00 I

Są to dochody z tytułu:
- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego
i kartograficznego - 700 000,00 zł,

Dział 710 Rozdział 71012 - 156700,00 zł

II. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

I 4300 I Zakup usług pozostałych 156 700,00 I
Środki w wysokości 134 685,00 zł przeznacza się na kontynuację zadania z 2015 r. - II etap
modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Koło. Pozostałe środki w wysokości
22015,00 zł przeznacza się na poprawę jakości danych ewidencyjnych poprzez geodezyjne
ustalenie granic pasów drogowych.

I 4300 I Zakup usług pozostałych 120000,00 I

Wydatki na zadania własne

Dział 710 Rozdział 71012 - 120 000,00 zł

W związku ze zmianą przepisów prawnych, od stycznia 2016 r. dokonano połączenia trzech rozdziałów
(710 12,710 13,710 14) związanych z realizacją zadań z zakresu geodezj i i kartografii w jeden rozdział - 710 12 -
Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Ww. kwotę planuje się przeznaczyć na:



•
- opracowanie studium wykonalności projektu - budowa baz danych ewidencji gruntów i
budynków - 40000,00 zł,
- poprawę jakości danych ewidencyjnych poprzez geodezyjne ustalenie granic pasów
drogowych dróg powiatowych (uzupełnienie środków dotacji budżetowej)- 800000,00 zł

Z poważaniem



Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016
z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok

Pani
Mariola Jóźwiak
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia

13 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2016 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów

i wydatków budżetowych na 2016 rok.

I. DOCHODY

994000,00 złDochody realizowane z zakresu administracji rządowej

§ 0470

Dział 700 Rozdział 70005

§ 0550

§ 0750

§ 0760

§ 0770

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i służebności 5800,00 zł

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 939 137,00 zł

dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora fmansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze 303,81 zł

wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności 9 026,12 zł

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 39733,07 zł

Dochody własne 37953,00 zł

§ 0470

Dział 700 Rozdział 70005

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i służebności 37953,00 zł

Dróg, Powiatowy Urząd Pracy,
przy ul. Poniatowskiego w Kole,

37953,00 zł

wpływy z opłat za trwały zarząd (Powiatowy Zarząd
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, DPS
Starostwo Powiatowe)

II. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -19 709,00 zł



• Dział 700 Rozdział 70005 11 709,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych 3233,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 7200,00

analiz i opinii
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 276,00

terytorialnego
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów
Skarbu Państwa (regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa).

Dział 710 Rozdział 71012 8000,00 zł

I 4300 I Zakup usług pozostałych 8000,00 I
Powyższą dotację przeznacza się na zadania związane z regulacją stanów prawnych

nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów
Skarbu Państwa.

Wydatki na zadania własne -121 007,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005 89500,00 zł
4300 Zakup usług pozostałych 5000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 10000,00

analiz i opinii
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 69500,00

prawnych i innych jednostek organizacyjnych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5000,00

Srodki w wysokości:
- 20 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów
i nieruchomości powiatu ( koszty ogłoszeń, ekspertyzy oraz opłaty za zakładanie i zmiany
ksiąg wieczystych),
- 69 500,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod
budowę zjazdu z autostrady A-2.

Dział 710 Rozdział 71012 30000,00 zł

I 4300 I Zakup usług pozostałych 30 000,00 I
Są to wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne w związku z podziałem
nieruchomości.

Dział 750 Rozdział 75020 1507,00 zł

I 4480 I Podatek od nieruchomości 1 507,00 I

W związku ze zmianą przepisów prawnych, od stycznia 2016 r. dokonano połączenia trzech rozdziałów
(71012,710 13,710 14) związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w jeden rozdział - 710 12 -
Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Z poważaniem



,
Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016
z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok

Pan
Jacek Nowaczyk
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia

13 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2016 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów

i wydatków budżetowych na 2016 rok.

I. DOCHODY

Dział 020 Rozdział 02001 155 000,00 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

155 000,00 zł
Są to środki finansowe otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw
rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Umowa nr 274/07200-3009/DPKl02/05
zawarta w dniu 22.12.2005 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie a powiatem kolskim).

Dział 020 Rozdział 02002
§ 4300 Zakup usług pozostałych

Powyższe środki przeznacza się na:
- wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad

49512,00 zł
49512,00 zł

II. WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01008

- 214512,00 zł

10000,00 zł

§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10000,00 zł

Są to środki na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

Dział 020 Rozdział 02001 - 155 000,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 155 000,00 zł
Środki pochodzące z AR i MR w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli
gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do miesięcznego ekwiwalentu za
wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

lasami prywatnymi na terenie Powiatu
- 44 512,00 zł

- na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów ustawy o lasach
5000,00 zł



ł III. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ

1. Dochody

Dział 900 Rozdział 90019

140 000,00 zł

140000,00 zł

I 0690 I Wpływy z różnych opłat 140000,00 I
Są to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew,
szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz
pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

2. Wydatki 140 000,00 zł
Dział 020 Rozdział 02095 30 000,00 zł

I 4300 I Zakup usług pozostałych 30000,00 I
Są to wydatki realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na:
- wyposażenie Izby Przyrodniczo-Leśnej w Kiejszach 10000,00 zł,
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko 20000,00 zł

Dział 750 Rozdział 75020 21000,00 zł

4410 Podróże służbowe krajowe 5000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 15000,00

korpusu służby cywilnej

Dział 900 Rozdział 90095 - 89 000,00 zł

Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane z dochodów z tytułu
opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29000,00
4300 Zakup usług pozostałych 45000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 15000,00

analiz i opinii
Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane z dochodów z tytułu
opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska.

Ponadto w dochodach Starostwa Powiatowego ujęto wpływy z opłat za karty wędkarskie w
wysokości 2 500,00 zł (dział 750, rozdział 75020 § 0690).

Z poważaniem



• Załącznik nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016
z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok

Pan
Robert Kropidłowski
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
wKole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia

13 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2016 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów

i wydatków budżetowych na 2016 rok.

I. DOCHODY
Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej 1 935.00 zł

Dział 754 Rozdział 75411
0690 Wpływy z różnych opłat 70,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 865,00

Dochody własne (zgodnie z załącznikiem) 1100.00 zł
Są to dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

rachunku bankowym w

II. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem)
- 4 355 000.00 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole zatrudnia 61 funkcjonariuszy
i 3 pracowników służby cywilnej.
W budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaplanowano
wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników służby cywilnej i funkcjonariuszy.
Pozostałe wydatki na 2016 r. to stałe opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy
paliwa, części zamiennych do środków transportowych, umundurowania dla
funkcjonariuszy oraz niezbędne usługi.

Z poważaniem



Dochody własne Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole

•

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1100,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 100,00

0920 WPfyw'y z pozostałych odsetek 1 100,00

Razem: 1 100,001

BeSTia Strona 1 z 1



I

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej Komenda Powiatowa
Państowowej Straży Pożarnej w Kole~

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
754 Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa ", 4 355 000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4355000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000,00

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i
178447,00funkcjonariuszom

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 116367,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9103,00

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2983793,00

4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do
66472,00wynagrodzeń

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody
237598,00roczne dla funkcjonariuszy

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23890,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2996,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000,00

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz
391 994,00pozostałe nleżności

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102126,00

4260 Zakup energii 85000,00

4270 Zakup usług remontowych 13000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 18520,00

4300 Zakup usług pozostałych 70700,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13200,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4000,00

4430 Różne opłaty i składki 2500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3282,00

4480 Podatek od nieruchomości 14122,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 390,00

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3000,00

Razem: 4355000,001

BeSTia
Strona 1 z 1



Załącznik nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016
z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok

Pani
Izabela Augustyniak
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia

13 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2016 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów

i wydatków budżetowych na 2016 rok.

I. DOCHODY 250,00 zł
Dochody własne (zgodnie Z załącznikiem)
Są to dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole.

II. WYDATKI 486 000,00 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie Z załącznikiem)
Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.
W paragrafie 6060 ujęto zakup inwestycyjny pn.: "Zakup kserokopiarki w PINB w Kole"

Z poważaniem

/ /V{pnr~,.slnw Ohlzzajek



Dochody własne Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole

•

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

710 Działalność usługowa 250,00

71015 Nadzór budowlany 250,00

0920 WPfy'wy z pozostałych odsetek 250,00

Razem: 250,0°1

BeSTia Strona 1 z 1



•
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Kole•

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
710 Działalność usługowa 486000,00

71015 Nadzór budowlany 486000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92232,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 218500,00

4040 Dodatkowe wynaqrodzenie roczne 24500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00

4260 Zakup energii 6000,00

4270 Zakup usług remontowych 3000,00

4300 Zakup usług pozostałych 44668,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
1 000,00garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 5000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8000,00

Razem: 486000,001

Strona 1 z 1
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