
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXV11I2472017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
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70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 013,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 81 013,00ustawami realizowane przez powiat

710 'f Działalność usłu~owa
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667000,00" <-

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 165400,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 165400,00ustawami realizowane przez powiat

71015 Nadzór budowlany 501600,00
"

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 495600,00ustawami realizowane przez powiat

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 6000,00zlecone ustawami realizowane przez powiat

750 Administracja publiczna ..' ,~ -c •

~ ~;

v 188803,00- , " ,~~ ,,'
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75011 Urzędy wojewódzkie 165803,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 165803,00ustawami realizowane przez powiat

75045 Kwalifikacja wojskowa
.

23000,00
"

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 23000,00ustawami realizowane przez powiat
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75212 Pozostałe wydatki obronne 6 200,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 6 200,00ustawami realizowane przez powiat
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";:;,ó>";.' Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

,_
4647458,Og~ {, , c<

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4647458,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 4647458,00ustawarni realizowane przez powiat
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75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250416,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 250416,00
ustawami realizowane przez powiat

.851 _'y, '" Ochrona zdrowia
,1, ;.,

236815:1,00
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85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
..

2368151,00



2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
2368151,00ustawami realizowane przez powiat

855 h
- Rodzina .. ~"'> .

-- -': ' '" '+, ~ 1\.' ,:,e ~, -~ " ,-, . 450560,00

85508 Rodziny zastępcze 450560,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

2160 powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczaltowanej kwoty stanowiących 450560,00
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Razem: 8659601,0°1_-
prze~o iczący Rady Powiatu
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Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVII/2472017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
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70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami '" 81 013,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9613,00

4260 Zakup energii 124,00

4300 Zakup usług pozostałych 4500,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 276,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00
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71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii .., 165400,00

4300 Zakup usług pozostałych 164400,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00

71015 Nadzór budowlany . . 501 600,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92232,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 235206,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26294,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3270,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2340,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 168,00

4260 Zakup energii 7040,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 44700,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00



4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1300,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3556,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6720,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 174,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu slużby cywilnej 1000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6000,00
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75011 Urzędy wojewódzkie 165803,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129127,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23676,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa
,

23000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1422,72

4120 Składki na Fundusz Pracy 203,84

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14320,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2553,44

4300 Zakup uslug pozostałych 4500,00
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75212 Pozostałe wydatki obronne 6200,00

4300 Zakup uslug pozostałych 4133,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2067,00

154 -' Bezpieczeństwo publiczne I ochr~na przeciwpożarowa ~.. "", ;" _" .". "4647458,00
-c .. , " '~ .. .

75411 Komendy.powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
,.

4647458,00,
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000,00

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 168955,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 122683,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9620,00

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3093986,00

4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 80462,00



4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 247662,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24711,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3267,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,00

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 560232,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98767,00

4260 Zakup energii 85000,00

4270 Zakup usług remontowych 12120,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 15439,00

4300 Zakup usług pozostałych 71 000,00

4360 Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14760,00

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

4410 Podróże służbowe krajowe 4000,00

4430 Różne opłaty i składki 3500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3557,00

4480 Podatek od nieruchomości 14122,00

4510 Opiaty na rzecz budżetu państwa 390,00

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 225,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4000,00
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75515 Nieodpłatna pomoc, prawna .; ~50 416,00

2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 121 451,76
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5512,48

4300 Zakup usług pozostałych 123451,76
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85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrówotnego 2368151,00
-- "

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 561,50

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2367028,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 561,50
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3110 Świadczenia społeczne 446100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3727,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 642,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 91,00

Razem: 8 659 601,001

PrzeW~'dY Powiatu

Marek Tomicki



Plan wydatków majątkowych na 2017 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVII/2472017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
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60014 Drogi publiczne powiatowe , 16095366,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15159722,62

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników 56000,00

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3411 P w m. Dzierzbice 23000,00

Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce 6000000,00

Modernizacja ulicy Umińskiego i ulicy 1Maja w Przedczu 500000,00

Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu 236000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przybył6w 150000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno
50000,00Poproboszczowskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki 140000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy 145833,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszk6w Drugi-
364000,00

Ruszk6w Pierwszy
Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 P zlokalizowanej na terenie Gminy 500000,00
Kłodawa

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P Umień-Ponęt6w G6rny 290000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice 170000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brd6w-granica powiatu kolskiego 150000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Umień-Ostr6w 210000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Turzyn6w-Bowyczyny i 2150
264700,00Domanik6w-Bowyczyny

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Mała-Jasieniec 64356,62

Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka-Lisice na odcinku
325000,00drogi w miejscowości Tarn6wka Duża

Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P Budki Nowe-Młynek 250000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i
195833,00Kiełczew Smużny Czwarty

Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Wrząca Wielka 50000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Olszak 150000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Trzebuch6w 250000,00

Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew 3000000,00

Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodnik6w i ścieżki
700000,00rowerowej

Przebudowa odcinków chodnik6w w ciągach dr6g powiatowych w
70000,00

miejscowości Dąbie ul. Kościuszki i ul. Wyszyńskiego

Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńskiej-Towarowej-Piaski w Kole 15000,00

Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole 840000,00

Rozbudowa ul. Nag6rnej w Kole 0,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595349,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Mała-Jasieniec 595349,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340294,38

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Mała-Jasieniec 340294,38

710
.. .{. , ' "',::, ':,,' ,p: '., ,'_ '.. ... {;

i~ -
"<-'. ~~: .,. 616449,00Działalność usługowa

.( , 1,' "';\I" ';~', . ' .' "'.
71012 Zadania z zakresu geodezji i'kartografii ,.. , 610449;00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76060,13
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Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 76060,13
projektu

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13422,37

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 13422,37
projektu

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie 0,00
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 442821,52

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 442821,52
oprogramowania i sprzętu komputerowego

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 78144,98

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 78144,98
oprogramowania i sprzętu komputerowego

71015 Nadzór budowlany 6000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6000,00

Zakup zestawu komputerowego w PINB w Kole 6000,00

750 d <~'~'jV, Administracja publiczna "~;:L.,~~,,~/t,'~',,,i':i/ jD., .;". ""\ii~' 4483QO.00, ' ' :,:f :~" ,
75020 Starostwa 'powiatowe

't 448300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 408000,00

Montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole 0,00

Przebudowa sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w 240000,00
Kole

Zakup i montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole 100000,00

Zakup i montaż systemu wspomagania ewakuacji oraz centrali 18000,00sygnalizacji pożaru dla budynków Starostwa Powiatowego w Kole
Zakup, montaż i konfiguracja systemu nowoczesnej telefonii VoiP w 50000,00
Starostwie Powiatowym w Kole

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40300,00

Zakup klimatyzatora dla Wydziału KT w Starostwie Powiatowym w Kole 4500,00

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie 35800,00Powiatowym w Kole

754 f Bezpieczeństwo 'publiczne i ochi'on~ przeciwpożarowa ' !!"-Ift'},' 82500;00
'w"

75405 Komendy powiatowe Policji 32500,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 32500,00
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup samochodu osobowego 32500,00
oznakowanego dla KPP w Kole"

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50000,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 50000,00
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu i
wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i 50000,00
poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa
wielkopolskiego

801 <" " Oświata i wychowanie .' " 'i).;.,'il' , t ,j;,' 1.1' :~ ir'". 2 8~03151,53";" ~;: "

80120 Licea ogólnokształcące
:{, . , , ,

15278,00':' ,
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15278,00

Zakup ekranu do auli w LO w Kole 15278,00

801,30 Szkoły zawodowe
,

2787873,53

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 310000,00

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół RCKU w Kościelcu 100000,00

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - 1210000,00
przebudowa części budynku warsztatów ZST
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6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 401249,83

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 401249,83
przebudowa części budynku warsztatów ZST

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126358,33

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 126358,33
przebudowa części budynku warsztatów ZST

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - 0,00
zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 902752,10

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 902752,10
zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47513,27

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 47513,27
zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST

851 :';,
Ochrona zdrowia

- 4100240,56- ..
"

85111 Szpitale ogólne , . 4000000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 4000000,00

finansów publicznych
Dofinansowanie do zadania pn.:"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja
oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych 4 000 000,00
świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"

85141 Ratownictwo' medyczne 93290,40
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 93290,40
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy 93290,40
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie
Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

85195 Pozostała działalność 6950,16
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

6309 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: 'Wyposażenie
środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 0,00
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu
województwa"
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i

6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 6950,16
między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: 'Wyposażenie
środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 6950,16
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu
województwa"

854
.. ~,.

Edukacyjna opieka Wychowawcza\ 'ci'. ~,ł,\.:;"".,."' ":·:~~i='l··3430000,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze "
3430000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3430000,00

Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i SS w Kole na potrzeby SOS-W w __---- 3430000,00
Kole

/

Razffu 27576007,09

przeW~~dY Powiatu

Ma ek Tomicki
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
XXXVII/247/2017 z dnia 31 sierpnia
2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie powiatu kolskiego na
2017 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2017 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
-Żs KLASYFIKACJA " '~ " , :""i'/~.,

~, , KWOTA DOTACJI.
';; " B,UDŻETOWA 15:: PRZEZNAcZENIE'" DOTACJI

.,
"L.P. .NAZWA PODMIOTU "" ~ ,;~

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (~, t 'I, 'r, ~ __.0";; "', "', ·"c ,
0,00 0,00 144 000,00'" ,,, :'i., ~ " ~.': '.J' r; .' ":

1 600 60014 2310 Gmina Miejska w Kole
Utrzymanie czystości, porzadku i zieleni na drogach i ulicach 144000,00powiatowych na terenie miasta Koła

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA .'. c"J',$ ~ c, ," •. '" ~y '» "']i ~
DiOD i.'l " 0,00 4100240,56',": '''" :••,'j "",~ c ,~. .' ..' 1'.

Dofinansowanie do zadnia pn.: "Rozbudowa, przebudowa i

2 851 85111 6220 Samodzielny Publiczny Zakład modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z 4000000,00
Opieki Zdrowotnej w Kole rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz

mieszkańców powiatu"

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa
Wielkopiskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie

3 851 85141 6300 Województwo Wielkopolskie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby 93290,40
Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska
Michałków w Ostrowie Wielkopiskim,

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
projektu pn.: 'Wyposażenie środowisk informatycznych

851 85195 6309 Województwo Wielkopolskie
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 0,004 leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami
leczniczymi samorządu województwa"
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KLASYFIKACJA ., r, ': "

BVDŻEIOWA, NAZWA PODMIOTU
KWOTA DOTACJI

L.P. PRZEZNACZENIE DOTACJI
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF

.' ,.( !i/- .)?_ '1-,., __ PRZEOMlqTOWA PODMIOTOWA CELOWA

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
projektu pn.: 'Wyposażenie środowisk informatycznych

5 851 85195 6639 Województwo Wielkopolskie
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów

6950,16leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami
leczniczymi samorządu województwa"

DZIAŁ 853 - POZOSTA~E ~DANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZflEJ ',,' '" Q,go ~ki' '()2 000, 55147,fS8-c _.':I_ , , ' ;:-;

6 853 85311 2320 Powiat Koniński
Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

2017,68społecznej

7 853 85395 2057
Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską" 47537,37

8 853 85395 2059 5592,63
9 853 85395 2317

Gmina Miejska w Kole
0,00

10 853 85395 2319
Dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską"

0,00
DZIAŁ 855· RODZINA j

0;00- "-,, 0,00' 645000,00.-

11 855 85508 2320 Jednostki Samorządu
Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 145000,00Terytorialnego

12 855 85510 2320 Jednostki Samorządu Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- 500000,00
Terytorialnego wychowawczych

,[)4,AŁ ~2~t: KUL tURA I qCHRONA DZIĘQŻICTWA ~ARqf)(jWE(10 " , ;. O,PQ , j'':;: 'c' 0,00 tQ714P,O,O',;,

13 921 92109 2710 Gmina Kłodawa Wsp6logranizacja Imprez kulturalnych 3000,00
14 921 92109 2710 Gmina Przedecz Wsp6logranizacja Imprez kulturalnych 2000,00

15 921 92116 2310 Gmina Miejska w Kole
Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 99140,00Kole

16 921 92118 2710 Gmina Miejska w Kole
Wydanie publikacji "Józef Piłsudski w świadomości 3000,00mieszkańców Ziemi Kolskiej"

" "C' .;;'."fr.j,'{;.~' , ,1#
,i ,"'o " , RAZEI'!Ii: ";;ł' ~~ Q,90 ~\~'jf~,;:~ 0,00 ~ iJŚ1 ą~8,24.'. /, ',' t

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

;DZIJ!.Ł'010' ~'Rplil1ctwo i łowiectwo:", ~~!(l' :,;~il! ,-

"-

,\, .. ,~
;j O~OOI',' '", ,- O,Of} .:,~_,t:~~,10 000,00

> :
T 'i .: .

17 010 01008 2830 Spółki wodne IBieżące utrzymanie urządzeń wodnych 10000,00

DZIAt..7:55.;.Wymiar sprawiedliwości
o ";', .~ O,OQ

'.,
0,00 Ic'-' '.;!, 121451,76et- ~ . ~\~: 1'-0, - "

18 755 75515 2360
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 121 451,76
działalność pożytku publicznego
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,"'- KLASYFIKACJA ,. ,. ';'!L J l- -~;.:::... ~.
KWOTA DO:rACJIl:. . -

"BUQŹETOWA.'.'L.P. NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI
1'1<, , -

PRZ_E~IYIIOTOWA PODMIOTOWA CĘLOWA" DZIAŁ ROZDZIAŁ. PARAGRAF ." -
DZ!AŁ B01 "'"OŚ.W/ATA l;wYCljOWA N/E I, -;1'''"

.,; O~OO ~7(j 063,00 " 0,00"
Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół

Placówki oświatowe niepublicznych, w tym:

19 801 80120 2540 niepubliczne - Liceum Ogólnokształcące 244348,00
801 80130 2540 - Szkoły zawodowe 731 715,00

Razem: 000 97606300 000
ei/AŁ 852 - POMÓC SPÓł;ECZNA p.' ~ , "'·r 'J' 't'::: ,,"j; 0,00 0,00: '456289;00., ...

a., ,- ,,'

Dom Pomocy Społecznej dla
Dorosłych Zgromadzenia

20 852 85202 2360 Sióstr Małych Misjonarek Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu. 456289,00
Miłosierdzia (Orionistek) w

Kole

CrZ/AŁ 853 - POZOSTAŁĘ ZADAŃ/A W ŻAkRESie POLiTYKI SPOI;.EąZNEJ .' ~', " 0,0.0 201012,67
. -

I ", t -. .i: " ~In "; ",' 0,00

Warsztaty Terapii Zajęciowej

21 853 85311 2580 Polskiego Stowarzyszenia na
Dofinansowanie kosztów działalności placówki 89976,87Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym w Kole

Kolskie Stowarzyszenie Osób

22 853 85311 2580 Niepełnosprawnych "Sprawni
Dofinansowanie kosztów działalności placówki 54531,00

Inaczej" przy ul. Dąbskiej w
Kole

Warsztaty Terapii Zajęciowej

23 853 85311 2580 Stowarzyszenia "Sprawni
Dofinansowanie kosztów działalności placówki 43624,80

Inaczej" przy ul. Dąbskiej w
Kłodawie

24 853 85395 2007 11 524,21
Terenowe Koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz

Na dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską"
Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Kole

25 853 85395 2009 1 355,79
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26 853 85395 2587

27 853 85395 2589

Terenowe Koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Kole

Na dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską"

0,00

0,00

28
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

.,j ,20 OÓO;QO~biiAŁ 854"::; eDUKACYJNA OP/ĘKA WY'CHąWAWCZA ,,,'

854 85412 2360 20000,00

29 854 85419 2540

Terenowe Koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Kole

Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno -
wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej
umysłowo ze sprzężonymi kalectwami

1 726488,00

DZIAŁ- 921 ~'KULTURA I OCHRONA- DziEDZ/CTV(A NA~ODOWEGO '

30 921 92120
Parafia Rzymsko-Katolicka

2720 p.w. Św. Stanisława w Prace konserwatorsko-budowalne
Białkowie Kościelnym

31 921 92195 2360
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Przewo iczący RadyPowiatu
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M. rek Tomicki
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