
Załącznik nr 16
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
Dorota Szkudlarek
Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Kole

- LO wKole
- ZSE-A w Kole
- ZSP w Kłodawie
- ZSRCKU w Kościelcu
- ZSTw Kole
- ZOEWwKole
- Starostwo Powiatowe

- 5 459 445,00 zł,
- 4 206 573,00 zł,
- 3 872 831,00 zł,
- 6 445 038,29 zł,
- 6771 466,00 zł,

8427 509,00 zł
- 14059509,96 zł

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikami)

- LO wKole
- ZSE-A w Kole
- ZSOiT w Kłodawie
- ZSRCKU w Kościelcu
- ZSTw Kole
- ZOEWwKole

26 240,00 zł,
7514,00 zł,

19 278,00 zł,
- 474223,00 zł,
- 138911,00zł,

392 543,00 zł

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikami)

Plan wydatków oświatowych na 2019 rok ustalono na podstawie otrzymanej wstępnej kwoty
części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kolskiego w wysokości 48 034 817,00
zł.
Kwota na wydatki w dziale 801 + 854 została zwiększona o planowaną kwotę dochodów
własnych jednostek (bez dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek) w wysokości
1 048759,00 zł, dotacji z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 158796,25 zł, tj. do
kwoty 49 242 372,25 zł. Z kwoty tej wydzielono środki na odprawy dla nauczycieli oraz
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pracowników administracji i obsługi w wysokości 324 732,00 zł i Zespół Tańca Ludowego w
Kościelcu w kwocie 7000,00 zł. Plan wydatków na zadania oświatowe wynosi 48 910 640,25
zł.

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:
_wzroście liczby uczniów w szkołach publicznych z 2387 uczniów w roku szkolnym
2018/2019 do 3038 uczniów w roku szkolnym 2019/2019, tj. o 651 uczniów więcej,

_ spadku liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 351 uczniów w roku szkolnym
2018/2019do311 uczniów w roku szkolnym 2017/2018, tj. o 40 uczniów mniej,

_ spadku liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 247 do 231.
Planowane na 2020 rok kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają SIę

następująco:
1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120)-

kwota 30428741,00 zł.
Plan wynagrodzeń osobowych (§4010) ustalono na podstawie wykonania wydatków w
miesiącu wrześniu 2019 r. Z planu wynagrodzeń osobowych na 2020 rok wydzielono
do rezerwy budżetu powiatu kwoty odpraw wykazane przez jednostki oświatowe.

2). ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla
nauczycieli emerytów i rencistów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę -
1 352 968,00 zł.

3). Dokształcanie idoskonalenie nauczycieli - kwota 154 687,00 zł.
4). Stypendia dla uczniów (rozdział 85416, § 3240) - kwota 12000,00 zł.
5). Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych) - kwota

3294837,00 zł.
Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2020 rok naliczono w oparciu o plan na poziomie
roku 2019 wg stanu na 30.09.2019 r. zmniejszony o kwoty dochodów własnych jednostek w
roku bieżącym oraz kwoty jednorazowych wydatków rzeczowych poniesionych z subwencji
oświatowej w poszczególnych szkołach, a następnie zwiększony o kwoty planowanych
dochodów przez poszczególne jednostki oświatowe na 2020 rok.
6). Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie - kwota 10901 052,00 zł.
Plan dotacji na 2020 rok został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza
wypłacany w 2019 roku , po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po
wyliczeniu kosztów kształcenia ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2020 rok plan
dotacji będzie uaktualniony.
1 listopada 2019 r. w sprawie przekazania informacji - Wychowawczego w Kole - kwota

1 732746,00 zł.
Ustalona kwota dotacji dla OREW w Kole będzie zweryfikowana do wielkości naliczonej
kwoty środków przez MEN dla tej placówki, po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji
oświatowej na 2020 rok wraz z metryczką subwencji oświatowej.

8). Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej ( Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) - kwota
23 000,00 zł.

9). Pozostała działalność (rozdział 80195) - kwota 851 813,00 zł.
Na ww. kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na:
- nagrody Starosty na DEN + pochodne
- inne niezbędne wydatki

- 57813,00 zł,
- 794 000,00 zł.

10). Projekt finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
158796,25 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność
pn.: "Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Kościeleu"
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Projekt realizowany w latach 2019-2020, z czego:
w roku 2019 w wysokości 663 445,65 zł
w roku 2020 w wysokości 158 796,25 zł
Projekt realizowany przez:
- ZS ReKU w Kościelcu - 105316,29 zł,
- Partner projektu 53479,96 zł.
W ramach projektu uczniowie odbędą staże zawodowe zdobywając w ten sposób
doświadczenie w nauczanym zawodzie, zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do
kształcenia w zawodach: technik rolnik, informatyk oraz technik żywienia i usług
gastronomicznych, co wpłynie pozytywnie na poziom kształcenia.

/dz. 801, dz. 854/
/dz. 801, dz. 854/

PONADTO:
Dział 750 Rozdział 75075 150 000,00 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7500,00

4220 Zakup środków żywności 5000,00

4300 Zakup usług pozostałych 125000,00

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500,00

4430 Różne opłaty i składki 3000,00

są to wydatki związane z promocją i rozwojem powiatu kolskiego. W zakresie
podstawowych kierunków za niezbędne uważa się:

_współpracę z samorządami gminnymi w zagadnieniach objętych strategią rozwoju
powiatu,

_przygotowywanie dla Zarządu Powiatu propozycji spotkań z przedstawicielami
instytucji krajowych i zagranicznych,

_przygotowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych związanych z promowaniem
rozwiązań nowych technologii produkcji i zarządzania,

_organizowanie konferencji prasowych Starosty z dziennikarzami prasy, radia i telewizji,
_ systematyczne informowanie opinii społecznej o ważniejszych wydarzeniach z życia
powiatu,

- organizację imprez o zasięgu powiatowym i regionalnym.
W ramach tych środków planuje się m.in. organizację Wielkopolskiego Święta Mleka i
Powiatu Kolskiego wraz z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Kole.

dział 921
rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 000,00 zł
Powyższe środki przeznacza się na dotację celową dla gmin: Kłodawa, Przedecz i Dąbie
na dofinansowanie imprez kulturalnych w wysokości po 2 000,00 zł.
rozdział 92116 - Biblioteki 108 950,00 zł
Jest to dotacja dla Gminy Miejskiej w Kole na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Kole.
rozdział 92118 - Muzea 3 000,00 zł
Ustala się dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej w Kole z
przeznaczeniem na wydanie publikacji pn.: "Chrystus Frasobliwy jako fenomen
w sztuce polskiej" przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.
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rozdział 92195 - Pozostała działalność 100500,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 32000,00
art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego

2360

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24000,00

4220 Zakup środków żywności 2000,00

4300 Zakup usług pozostałych 38000,00

4430 Różne opłaty i składki 2500,00

Dział 926
rozdział 92695- Pozostała działalność 125 000,00 zł

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu
oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych (min. dożynki powiatowe, Festiwal Bluesa).
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł na dofinansowanie
działalności Zespołu Tańca Ludowego przy Zespole Szkół ReKU w Kościelcu. Ustala
się dotację celową w wysokości 32 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych
przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

Dotacje celowe z budżetu jednostki 80000,00
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego

2360

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24000,00

4300 Zakup usług pozostałych 12000,00

4430 Różne opłaty i składki 2000,00

są to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: powiatowe zawody strzeleckie
i wędkarskie, wynagrodzenia dla powiatowego organizatora sportu, sędziów i pielęgniarek
na zawodach powiatowych oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowych. Ustala
się dotacje celowe w wysokości 80 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
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Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - 198 000,00 zł

Dział 755 Rozdział 75515 198000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221

2360
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 126060,00
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10380,00

4300 Zakup usług pozostałych 61 560,00

Są to wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w związku z wejsciem w życie ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1255, zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca
2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1467), która nakłada na powiat realizację
zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.

Z poważaniem

WIC~

~iń'kj



Dochody - Jednostki oświatowe

Nazwa jednostki: Liceum Ogólnokształcące w Kole im. Kazimierza Wielkiego

Razem: 0,001 26240,00 l 26240,00 l

Strona 1 z 6



Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole

Razem: 0,001 7514,00 I 7514,00 J

Strona 2 z 6



Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

Razem: 0,001 19278,00 I 19278,00 I

Strona 3 z 6



Nazwa jednostki: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Razem: 474223,00 l 474223,00 l

SIrona4 z 6



Nazwa jednostki: Zespół Szkół Technicznych w Kole

Razem: 138911,00 l 138911,00 l

Strona 5 z 6



Nazwa jednostki: Zespół-Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole

Razem: 0,001 392543,00 I 392543,00 l

Strona 6 z 6



Wydatki - Jednostki oświatowe

Nazwa jednostki: Liceum Ogólnokształcące w Kole im. Kazimierza Wielkiego

Strona 1 z 17



Razem: I 0,00 I 5 459 445,00 I 5459445,00 l

Strona 2 z 17



Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole

Strona 3 z 17



Razem: l 0,00 l 4 206 573,00 l 4206573,00 l

Strona 4 z 17



Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

Strona 5 z 17



Strona 6 z 17



Razem: I 0,00 I 3 872831,00 I 3872831,00 l

Strona 7 z 17



Nazwa jednostki: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Strona 8 z 17



Strona 9 z 17



Razem: 1 0,001 6445 038,291 6445038,29]

Strona 10 z 17



Nazwa jednostki: Zespół Szkół Technicznych w Kole

Strona 11 z 17
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Pozostała działa" ,6ść

111 437,00 111437,00
80195 111 437,00 111 437,00

4440

Razem: l 0,00 l 6771 466,00 l 6 771 466,00 I

Strona 13 z 17



Nazwa jednostki: Zespół-Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole

Strona 14 z 17



Strona 15 z 17



Strona 16 z 17



Razem: I 0,00 I 8427509,00 I 8427509,00 I

Strona 17 z 17
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