
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 0025.56.76.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Amelia Woźniak
Naczelnik
Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2020 rok (Uchwała

Nr 0025.55.75.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 listopada 2019 r.) Zarząd Powiatu

Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.56.76.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie

przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym

jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów

finansowych.

I. DOCHODY
Dochodv realizowane z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem)

7655 790,00 zł

Dochodv własne 79 108 589,25 zł

600 Transport i łączność 398000,00

I 60014 Drogi Qubliczne Qowiatowe 39800000
630 O Dotacja celowa otrzymana z tytułu 398000

pomocy finansowej udzielanej miedzy
iednostkarni samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

700 Gospodarka mieszkaniowa 319250,00

I 70005 GosQodarka gruntami i nieruchomościami 31925000
236 O Dochody jednostek samorządu 319250,00

erytorialnego związane z realizacją zadań
~ zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

~10 Działalność usługowa 600060,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 60006000

069 O Wpływy z różnych opłat 600000,00
092 O Wpływy z pozostałych jednostek 60,00

750 Administracja publiczna 163000,00

I 75020 Starostwa Qowiatowe 16300000
069 O !VVPływyz różnych opłat 3000,00
087 O IWpływy ze sprzedaży składników 2000,00



majątkowych
092 O Pozostałe odsetki 8000,00
097 O r,Npływy z różnych dochodów 150000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i 96,00
ochrona przeciwpożarowa

75411 Komend)' Qowiatowe Państwowej Straż)' ~
Pożarnej

236 O Dochody jednostek samorządu 96,00
erytorialnego związane z realizacją zadań
Iz zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

756 Dochody od osób prawnych, od 17807479,00
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

75618 WQł)'w)' z inn)'ch Ol2łatstanowigc)'ch 21500000
dochod)' jednostek samorz§du
ter)'torialnego na l20dstawie ustaw

049 O r,Npływy z innych lokalnych opłat 215000,00
pobieranych przez jednostki samorządu
erytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw

75622 Udział)' Qowiatów w Qodatkach 1759247900
stanowigcl'ch dochód budżetu Qaństwa

001 O Podatek dochodowy od osób fizycznych 17092479,00
002 O Podatek dochodowy od osób prawnych 500000,00

758 Różne rozliczenia 58 223 523,00
75801 Cz~ść oświatowa subwencji ogólnej dla 4803481700

jednostek samorzgdu ter)'torialnego
292 O Subwencje ogólne z budżetu państwa 48034817,00

75803 Cz~ść w)'równawcza subwencji ogólnej 794834300
dla Qowiatów

292 O Subwencje ogólne z budżetu państwa 7948343,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 90000,00

092 O Pozostałe odsetki 90000,00
75832 Cz~ść równoważ§ca subwencji ogólnej 215036300

dla Qowiatów
292 O Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 150363,00

801 Oświata i wychowanie 158796,25
80195 Pozostała działalność

158796,25
200 7 Dotacje celowe w ramach programów 51 192,11

finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których
mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europeiskich

200 9 Dotacje celowe w ramach programów 2287,85
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których
mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich

205 7 Dotacje celowe w ramach programów 100089,17



finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa wart .. Ust. Pkt lit a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

205 9 Dotacje celowe w ramach programów 5227,12
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa wart .. Ust. Pkt lit a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez
iednostki samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna 889385,00

I 85202 Dom~ (2omoc~ s(2ołecznej 88938500
213 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 889385,00

państwa na realizację bieżących zadań
fNłasnych powiatu

853 Pozostałe zadania w zakresie 409000,00
polityki społecznej

85333 Powiatowe urz~d~ !2rac~ 409000,00

269 O Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 409000,00
realizację zadań wynikających z
odrębnvch ustaw

855 Rodzina 140000,00

I 85508 - - Rodzin~ zast~!2cze 14000000
232 O Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 140000,00

łzadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
iednostki samorządu terytorialneqo

RAZEM zadania własne 79 108 589,25

Dochody powierzone 14900,00 zł

75045 Kwalifikacja wojskowa 14900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na 14900,00
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej

II. WYDATKI

Wydatki własne 4 965 765,08 zł

600 Transport i łączność 2250000,00

I 60014 - Drogi Qubliczne Qowiatowe 2250000,00

1

680 lO -\ Rezerwy na inwestycje i zakupy 2250000,00
inwestycyjne

750 Administracja publiczna 424987,001

n



75019 - - Rad~ l20wiatów 38998700
303 O Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 372 987,00
421 O Zakup materiałów i wyposażenia 5000,00

422 O Zakup środków żywności 4000,00
430 O Zakup usług pozostałych 5000,00
436 O Opłaty z tytułu zakupu usług 3000,00

elekomunikacyjnych

75095 - - Pozostała działalność 3500000
443 O Różne opłaty i składki 35000,00

757 Obsługa długu publicznego 1 234274,40
75702 - - Obsługa QaQierów wartościowych, 18000000

kredytów i Qożyczek jednostek samorzgdu
terytorialnego

811 O Odsetki od samorządowych papierów 180000,00
wartościowych lub zaciągniętych przez
iednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek

75704 - - Rozliczenia z tytułu Qor~czeń i gwarancji 1 05427440
udzielonych Qrzez Skarb Państwa lub
jednostk~ samorzgdu terytorialnego

803 O ~j'Płaty z tytułu krajowych gwarancji i 1 054274,40
oreczeń

758 Różne rozliczenia 428620,48
75818 - - Rezerwy ogólne i celowe 42862048

481 O Rezerwy 428620,48

852 Pomoc społeczna 387495,00
85202 Domy Qomocy sQołecznej 38749500

236 Q Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w 387495,00
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym

- działalność pożytku publicznego

853 Pozostałe zadania w zakresie 240388,20
Polityki społecznej

I
85311 Rehabilitacja zawodowa i sQołeczna 240388,20

osób nieoełnosorawnvch
Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2820,00
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między

232 O jednostkami samorządu tervtorialneqo
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 237568,20
jednostek niezaliczanych do sektora

258 O finansów publicznych

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.

Z poważaniem

WI~~TA
., I

~hęCińSki



Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

700 Gospodarka mieszkaniowa
,

98314,00
>

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98314,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 98314,00

realizowane przez powiat

710 Działalność usługowa ;, 670400,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 159400,OP

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 159400,00

realizowane przez powiat

71015 Nadzór budowlany 511000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 511 000,00

realizowane przez powiat

750 Administracja publiczna 's. 201356,00

.•~ 75011 Urzędy wojewódzkie 182316,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 182316,00

realizowane przez powiat

75045 Kwalifikacja wojskowa 19040,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 19040,00

realizowane przez powiat

752 Obrona narodowa i 8000,00,
75212 Pozostałe wydatki obronne 8000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 8000,00

realizowane przez powiat

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ' , 5284000,00,
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożamej 5284 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5284 000,00

realizowane przez powiat

755
%

Wymiar sprawiedliwości 198000,00

r-" 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 198000,00

realizowane przez powiat

851 Ochrona zdrowia
"

821982,00

85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 821982,00
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 821982,00
realizowane przez powiat

855 .... " Rodzina " ;;, ,F 373738,00
'.. ~.

85508 Rodziny zastępcze 373738,00

Dotacje celowe otrzymane i budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją

2160 dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku 373738,00
w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci

Razem: 7655790,00 I
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Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 0025.56.76.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Mariola Sobczak
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
wKole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2020 rok (Uchwała

Nr 0025.55.75.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 listopada 2019 r.) Zarząd Powiatu

Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.56.76.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie

przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym

jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów

finansowych.

I. DOCHODY
Dochody własne (zgodnie z załącznikiem)

6500,00 zł
6500,00 zł

są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za
częstotliwości. Są to opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemcom na podstawie
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz.1543) z dniem 1 stycznia
2018 r. wprowadzono opłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
50% wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa - 2000,00 zł
- wpływy z różnych opłat wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcom - 3 000,00 zł

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 1 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - - 500,00 zł

II. WYDATKI 3 213 721,00 zł

Wydatki na zadania własne (zgodnie z załącznikiem) 2391 739,00 zł
Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Na wynagrodzenia
osobowe ustalono plan w wysokości 1 640828,00 zł na 36 etatów. W budżecie
zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe (28 395,00 zł).
W planie finansowym ujęto środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w
wysokości 409 000,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone (zgodnie z załącznikiem) 821 982,00 zł
Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez
prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole.



-2-

W planie finansowym wydatków zabezpieczono środki na remont łazienki w wysokości
45 000,00 zł.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.

Z poważaniem

_~IC~A

/' ~hęciński----"



Dochody własne Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .... 6500,00
u,

85333 Powiatowe urzędy pracy 6500,00

0620
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 2000,00
opłaty za częstotliwości

0690 Wpływy z różnych opłal 3000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

Razem: 6500,00 I

Strona 1 z 1
BeSTia



Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

851 ą Ochrona zdro)Nia 821982,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla

85156 osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 821982,00
zdrowotnego

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 821 982,00

Razem: I 821 982,00 I

BeSTia Strona 1 z 1



Wydatki na zadania własne Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , 2391739,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 2391739.00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1640828,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 950,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 297665,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 33000,00
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000,00

4260 Zakup energii 43000,00

4270 Zakup usług remontowych 47000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5000,00

4300 Zakup usług pozostałych 80000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4000,00

4400
Opiaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4000,00
pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00

4430 Różne opłaty i składki 4000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62000,00

4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 896,00
terytorialnego

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 400,00
służby cywilnej

Razem: I 2 391 739,00 I

BeSTia Strona 1 z 1



Załącznik nr II
do Uchwały Nr 0025.56.76.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Robert Jokiel
Kierownik
Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2020 rok (Uchwała

Nr 0025.55.75.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 listopada 2019 r.) Zarząd Powiatu

Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.56.76.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie

przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym

jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów

finansowych.

WYDATKI
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - 27040,00 zł

Dział 750 Rozdział 75045 1904000 zł,
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 788,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 255,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 597,00

4300 Zakup usług pozostałych 5000,00
..Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w miesiącach luty-

kwiecień 2020 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej,
zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej.

Dział 752 Rozdział 75212 8000,00 zł
4300 Zakup usług pozostałych 4000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących 4000,00

członkami korousu służby cywilnej

Wydatki na zadania powierzone 14900,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na przeprowadzenia szkolenia obronnego przez jednostki
samorządu terytorialnego ujęte w "Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2026".

14170 1Wynagrodzenia bezosobowe
Dział 750 Rozdział 75045 14900,00 zł

14900,00 1

Są to wydatki na pokrycie kosztów badań lekarskich w ramach
2020 r.

kwalifikacji wojskowej
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Wydatki na zadania własne 375900.00 zł
Dział 754 Rozdział 75405

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy

1400,00 zł
1 400,00

Srodki na "Fundusz Wsparcia Policji" - nagrody dla policjantów .Policjant Roku Ruchu
Drogowego".

Dział 754 Rozdział 75411 70000,00 zł
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 70000,00

celowy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych

Srodki na "Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowame do zakupu łodzi ratowniczej z
silnikiem strumieniowym wraz z wyposażeniem i przyczepą dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Dział 754 Rozdział 75412 109 000,00 zł
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 109000,00

udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących

Ustala się dotację do gmin na dofinansowanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych.

Dział 754 Rozdział 75421 - 187 500,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4500,00
4810 Rezerwy 180000,00
Zabezpiecza się środki na zakup materiałów i konserwację sprzętu przeciwpowodziowego
(utrzymanie w pełnej gotowości w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowych).
Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu pomniejszonych o wydatki
inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

- 180 000,00 zł

Dział 754 Rozdział 75495 - 8000,00 zł
4000,00
4000,00

Są to wydatki na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.

Z poważaniem
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~r;"Lr;r Lhęciński


