
ncnwALA r 0025.190.285.2018
ZARZĄD PO\VIATU KOLSKIEGO

z dnia 30 paidz.iernika 2018 r,oku

w prawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 Tok

Na podstawie art, 222 ustA i rut. 25'1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co na:stę'pu:jc:

§1

W Uchwale Nr XLW289/2017 z dnia 28 grudnia 1017 ."oku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiegu na 2018 Tok ze zmianami (Uchwala Rady Powiatu Kolskiego r XLID/294/2018 Z 25
stycznia 2018r." Uchwala Rady Powiatu olski.egoNr X rV/29712·018 z 22 lutego 2018r'., chwała
Rady Powiatu Kolskiego Nr XLV130912018 z 27 marca 2018r., chwała Rady Powlam Kolskiego r
XLVII31312018 z dnia 26 kwietnia ,2018 Toku, Uchwala' ady Pewiatu I olskiego r XLVI11320/2018
z dnia 24 maja 2018 roku cb" 'ab •.Rady Pm iatu Kolskłege Nr - VIDl323/2018 z dnia 28 czerwca
2018 roku, chwala Rady Pov Iatu Kolskiego r XLI 329/2018.z dnia 12 lipca 2018 roku Uchwała.
Zarządu Powiatu Kolskiego r 0025.176.2,66.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku, Uchwała Rady Powiatu
Kolskiego r L/33,O/2018 z dn.ia 3 sierpnja 2018r •., Uch,-,'ała Rady Powiatu Kol kiego Nr LI/33712018
z dnia 30 sierpnia 2018r.~ chwała Rady Powiatu oJskiego r Lm/347t2018 z dnia 27 września
2018r., Uchwała Rady Powiatu olskiego r LIV/350t2018 z dnia 17 października 2018 roku )
wprowadza się następujące zmiany;

1. W § l ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 87521 993,616 zł zwiększa
s-ięo kwotę 90428,00 zl do wysokości 8761242 ;66 z;ł
Z tego:
l) dochody bieżące w wysokości 78 823 037,.45 zł zwiększa się o kwotę '90 428,00 zl do wysokości

7,8913 465,45 z•.

2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej
l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania złeeon ustawami realizowane pr-zez powiat w
wysokości 8 075 0.10,66 zl zmniejsza się o kwotę 90 428,00 zl do wysokości 8 HiS 438,,66 zJ.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr l do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. l Uchwały budzetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości '96 846 132,93 zl z viększa
się o kwot 9042800 zł do wysokości 96 936560,93 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budzetowej wydatki bieżąc. wysokości 74 699 472~95 zł zwiększa się
o kwotę 904.28,00" I do wysokości 7478'9900,95 :d.



5. W § 2 ust. 4 pkt l Uchwały budZetowej wydatki na realizację zadaIl biezących i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez po·\'1at
w kwocie 8075 OlOt66 zl ulegają zwiększeniu o kwotę 90428,007.1 do- kwoty 81,65438;66 zł.
Załącznik Nr 4 do Uchwały budz.ełowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr l do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- Docho dy budżetu pawi atu na 2O18 rok v.viększa się o kwotę 90 428,.00 zł w następuj ących
pozy.cjach:

Dział 754 rozdz. 754 I.I 911 W (zadania. zlecone) o kwotę 90428.00 zł kwota po zm 4 788 145,00 zł

7. W załączniku Nr 2 do Uchwały budźetowej wprowddza się następujące zmiany:

- Wyd.a.tki budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 38510,84 ił w następujących
pozycjach:

Dział 758 rozdz. 75818§48] O
Dział 801 ro·zdz. 80120§4260
Dział 8Ul rozdz. 80195§4210

o kwotę
O ł..-wotę:
o kwotę

26700,84 zł
6000,00 zł
5810100 zł·

kwota po zm.
bvotapozm.
kwota po zm.

253 8J:5,75 zł
318 885,00 zł
14190,00 zł

Wydatld budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 128938,;84 zł W następujących
pozycjach:

Dział 754 rozdz. 754 il §421O (zadania zlecone)
Dział 7:54 rozdz. 75411 §4270 (zadania zlecone)
Dział 80 l rozdz. 80120§4270
Dział 80] rozdz. 80115§4270
Dział 854 rozdz. 854lO§4270

o kwotę
o kwotę
o kwotę
(I kwotę
o kwotę

44228.00 zł
46 200,:00 zł
11 810,00 zł
18690,59 :zit
8.01.0,25 zł

kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwompovn.
kwota. po zm.

158 278,00 zł
64 6010.000 zł
90390,00 zl
219 847.:59 zł
5761.0,25 zł

8. Ustaloną W § 7 Uchwały budzetowej rezerwę ogólną. w wysokości 280516,59 zł zmniejsza się
o kwotę 26700, ..84 zł do wysokości 253,815175 zł.

§2

W pozostałej c·zęści uchwała pozostaje bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



z .SAD. HENIE
do Uchwały Nr 002S.190.28 .2018

Zarządu Powlam Kolskiego
z dnia 30 października 201:8 roku

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które
wynikają z następujących przyczyn:

I..W § 1 U8t. 1 Uchwały budżetowej ustala się p,l.;m dochodó'w budżetu powiatu po zmlanach
w kwocie 87612421,66 zł,

l. D'Ochody budżetu powiatu zwięlgl_Aa s.ię o. kwotę 90428.,00 zl
a) dział 754 -Bezpicezeńsrwe publiczne i. ochrona przeclwpoźarowa o kwotę 90428,00 zl

rozJ()ział 75411- Komendy powiatowe Państwowej trazy Pożarnej (zadania zleeoue)
o kwotę 90 428,00 zl

§2 o Dotacje celowe otrzymane 7. budżetu pa~ t '3 na zadaaśa bieżące z zakre ,~d.m~ni:stracjirządowej ornz
inne zadania zlecone Q tawami relCzowane przez po· lał.
Zwiększa. się plan dotacji celowych na 2018 rok w tym:
~z przeznaczeniem na izupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy
powiatowe Państw owej Straty Pożarnej, ."\' tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia,
usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-
1.3111.364.2018,3 z dnia 16,10,2018r.) o kwotę 47 6t2,QO zł.
. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez. komendy
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Ptsmo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- 131l1,367.20J8.3
z dnia 16.10.2018r.) o kwotę 42816.00 zł.

II. W § l ust 1 Udm ..aly budżetowej ustala się' plan wydatkó,,, budżetu powiatu po zmianaeh
w kwocie 9'6936560,93 zł.

1. Wydatld budżetu powiatu zmniejsza si·!t
a) dział 758 - Różne rozliczenia

rOZidzhd 7'5818 - Rezerwyogólne i celov e
Zmniejsza się plan wydatków na tez rw ogólną.

b), dział 801-0§wiaia I. wychowanie o ~ ••rotę 11 81000 zł
rozdział 8.0110 - Licea Ogó_nok!ztałcące o kwotę ·6000,0.0 zł
Zmniejsza. się plan wydatków w LO w Kole celem dostosowania plar u do zakresu realizowanych
zadań.
roz-dział 80195 - p·o.zostala działa.no'Ó o kwotę 5810,00 zl
Zmniejsza się plan wydatków w tarostwie Powiatowym w Kole celem dostosowania planu do
zakresu realizowanycł zadań.

o kwotę 38 510;84 zl
o kwotę 26 700 .84zl·

o kwotę 26700,84 zl

2. Wvdatki bud:1...ętu powiatu zwi.eksz-a sie o kwote 128938.84 zł
a) dzial754 -Bezpieczeństwn publiczne iochrona przeciwpożarowa o kwotę 90428,00 zł

rozdział 75411 - Komendy powiato, e Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)
o kwotę 900428 DOzl

Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole na odtworzenie zużytego sprzętu i wypo ażenia,
usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa (47612,00 zł) oraz na uzupełnienie wydatków
związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe Państwowej traz Pożarnej (42 816,00 z~)+
rodki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok.

b) dział 80l-0świata i wyehewanie o kwotę 30500,59 zł
rozdzial80120 . icea Ogóluokształeąee o kwotę 11 810,00 zl
Zwiększa się plan wydatków w LO w Kole na remont w zwią7. l z awarią sieci kanalizacyj lej.



-2·
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grodki na ten cel pochodzą z przesunię-ć pomiędzy §§ w plonie \vyda.tkówww.je<inostki oraz ze
zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195.
rozdzial801l5 - Tedmika. O kwotę 186'90,59' zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na remont w związku z awarią.kotłowni
gazow~. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.
c}dział 854 - Edukacyjua opieka wychowawcza. o kwotę S 010,25 zł
rozdzinl85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 8010,25 zł
Zwiększa się plan "'Ydatków w ZSRCKU w Kościelcu na remont w związku z awarią kotłowni
gazowej. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

"14~"i
~"mi~' a ~~7~i~



Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2018 rok
Zalącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powlstu KOlskiego Nr 0025.190.285.2018 z dnia 30 października 2018 ro u \III sprawie wprowadzenfa zmian w budzęcle powiatu na 201'8 rok

Dział Rozd1iał Paragraf Treść flOzmianie

790,. ' GospoJła;rb mieszkanlaw.l
,;

,J " f101 269,00- .1;

I
I

7QOO5 Gospad'arłca gruntami i nieruch.omościamf
-r-

10-1269,00

2110 Dobicje celowe olrzymaoo z bud'itetu państwa na zadlanta bieżąca z zakresu .adminlstracji rządowej oraz i{lne zadania zlecone 101269.00'r.Istawami realizowane przez powialI

Dz~ł<il!l~ćuslugÓ'łia '-: . ,

7"10 :' e 641' 001.21:
" _:" .~

71012
.

Zadania:: ~!*S!lg{l'9q'e.j;fk.art.~rą,f1~ .1S6~0.OO

21'10 'Dotacje celOlNe olrzym.ana z budiźlltI,J pan.stwa na zadania bie1ąoe z zakresu administracji ~dowej oraz fnne zadiu1ia zlecane
100 000,00'ustawamj realizowane przez ~at

71015 Na(!zó,r biJd!1wł"",,y 481000,00

2110 Dotaqe celGWe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresU' administtaql rządowęj oraz inne .zadii.nia zlecone
48'1:000,00 Iu61awami malizowane przez powiat

150 ~dmillisttacja pui)I~lla'
; '. 118' ,!O~O:!'. _"e -";'~ ., .1 • r f· 'I.

75011 Urxętly wo~ódZt.;" ,. ~S5003~~,

2110
Dotacje teroWe olrzymane z budżelu państwa na zadama bi&-tąc:e z zakresu adminisl1acjl rząd()Wflj oraz irme zadania zlecooo 165803,00
ustawami realizowane pruz: powlat

75045 i~w;allJi ac;fa wojŚkOW~ -?3.0ttO,-09

2110 Dotacje ce~owe oln.ymane 1: budż·8ru państwa na zadania bietące z. za1<iesu admioislnlcjl rządowe.j oraz inne zaeanta zlecone 23000,00,ustawamI realizow,ilfle pmz. powia1

751
.c- u~~ lIIacwnyeb orgarlimwladzy,p8';stwowet. ka~.~~i)c~fó-rjY ~fo~~~~"~~itwn;.twa 59289,ClO

" .-
W~r:y;dp~~.Smin, ~jJ(lwmtp.w r$ejmikćww~odtlW, wybol)'wiJjtQ.w. burmlSlrzów I pJezycoot6w mIast oras referen'da'gminne, -

59l89.pO751'09
I pOWl!'lwwe I wQJewódzkle

1

2110
Dolacje celowa olrzymane z: bud,żBtu państwa na zadania b'e:ące z zakresu adminlsltaoji Jiądowej oraz inne! zadaofa zlecone 59289,00ustawami realizowane prz~z powiat

7~2_ ~ Obrona narodowa· I 36"'648,00
!<..~

~, - !-

7$12 PDzost~ :.wydatki obroll(1!lk
.~-

.6200,00 I-
I Dotaqe celowe olnym-ane z blld'ź'etll pal\.stv/-illna zadania b1e%qoo z zakresu ;l'IJminlstrncjl riądO"IIo'e]oraz mne zadania zf~oone

2110 ustawami reaHzowa.ne przez powiat fi 200,00

7529-5 :Po'zoslala dzH!.lI;arri'ośc~ 304;48,OP
1

2110
DDtacje celowe otrzymane:z budżelu paóslWa na rndama bieżące z.zakresu administracji rządO'."iej oraz inne zadania zlecone 30448,00ustaw'ami reali,z.owane przez powiat

754 _BeiZpfeczeA:S~O pubJi!łzlI! i"ochrqna pJ'lieeiwpota:r0W-3 ~ -*-~ =
~ 1381~45,OO

n .Ii. i( '. I

1~11 ~omeJld!Y pó~tgwe Pań's!I"'DWC!jStraty -,PQi,aille] I 5 138145,01}

2110
Dolacje celowe olnymooez tlLI'dżew państwa na zadania bfe:::ące z zakresu administracji rządowej ora-z -inne zadania zJecofle 4788145,00,lJ.slawami realizowane przez powiat

6410
D-olacje calovte otrzymane z bud'żebJ panstwa na illVliestyoje I zakuPY inwestycYjne z zakresu admtl1istfacji lfZądowej oraz mne zadania 350000.00zlecone ustawami rea'lizo''''''1le przez powiat



7$ - ,.: W,.mta,;splawie7t!liwoscl' F.:l :: " :" ~'-, .. " 2$0 41.6,;00
'..... ".Ti .r. -.. ~"ł!. ,h- f -~"f' ,,. , f _

1..s5t~ Nleodpla'tna parnik prawna 250 416,00
l_o ",... _~' _ " ~

21 '10 Do.acje ?'l~ ot~ane z bu~etu pańStwa na ż.adania bietące Z zakresu administmcji lZ~d~ orni inl1e zadania z:!ealllle 2.50 416 00
lIstawami reali:z:o'Nane pl:reZ:pOWIal '

pOJ PŚiN~tri wY~h';~iinl; -" : l' • J ," ' li~ . .. '.' . 197ę.0t66
.. ._r'·" ~i,___-1~ 1 . Ii.

00.153 Za peWn'ienle ~rOrlJ\~a _do·'Jj;ę~l).Iąme,go dQ~plf ,C/q.R~;ęCzniltgw, r®~riaL6w :ilBukoic)'j~,YCtl:,.!ub'ih.ate{iaIó'WI c;Wi~~błiYch o - _ 1g .79~t~

2110 Dolacje c:elowe otrzymane z blJd~etu państwa na zadania biożące z zakresu adinrni5lra~i rządmvej orez inne zadania. zleGone 1 e. 790 66
ustawaml're.ali:z01,fl'aIllElprzezpo.wiat '

851 ,:; drr.. Oclrronll'zdroWla oń. ,," ~ " 1-- ,._ . ~.~t_.~1_ . . 1 ~OCl-'5;2.CiiJ

15156,' Składki na ube--zpioczooiez:drowptne oraz;·sWiadcz~nja·dl~"Osób nie objętyc;h-obowi.ązkiel!l.~ieczel1:fa zdwvroti1ego 1200:562;00
2110 Dotacje c:eklwe _otrzymane z.bud~Btu pańs.1w3 na za.dania bietące z:zakresu administracji lZądowej oraz inne zadanra, zleCOne 1 2005612 00

ustawami reallizOW<lne ~ez powliat . • _ I
8'§5 • • Ra~ina !l! .;:_ - ~, "1:•• ' ~~_ i_~-_';.",. ... ,., G23516:,90

_'.. • ~_ - .o.-_'
85504 Wspt~~nja, ~iny' 24 800;(lO
~ - ~1

2110 Dolacre' ~Iow_e otr:eymane z bud~ełlJ państwa na zad,ania bieżące z zakreesu adminlstracjll lZądoweJ oraz inne zsdiElnfe: zlecone 24800001
- ustawami realr:.awanB prz~ powiat • I

65·5OS~. "Rod~~!lIępczE!' . .. 498 .716 ;00
,Dolacje celowe otrzymane z b:udtetu .par'lsl'wana zadania bieżąoe li: zakr9-$Juadmin istracjj rządo'ffl3j zJooone

2.16V . 1)ó'łi'ial.Om.związane z. ~eallzllcją dodalku wyohawawczeg-o oraż dooatku do zryezałtowot.nej- kwoty slanowiąc~1l 49S 716,00
pomoc państw.a w wydlowyvll'!n,ll.l dzieci

Razem: I B 165 438,00)

'8
1,,··,,11



P~an finansowy wydatk'ów na zadania zlecone na, 2018 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.190.285.2018 z d'flia 3.0 października 2018 oku N sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Dział II Rozdz;iał Paragraf Treść POZlnian-e

700 Gospodarkl\mię.szk:ani{)wa
-

101 269,IłO'
, ~ ~.

;;,
Gospoc;l'ark;a 9~ntami.i r':[12[Ycltomośdaml

..
1'01 269007pog5 ,

4010 Wynagrodzenia OISObowe praoow.n ików 51500.00

4a.ro Dodatkowe wynagfOOlZef'l!a roczne ! 6000,00

4110 Sk, adki na IJbezpfeczen~ sp!)!eane 9'613,00,
--

,

43Q0 Zakup u.slUgIp02.ostałych 10880,00

4390 Zakup usług obeJmującycll'oWk"ooanie ekspertyl, ana z iopinii 23000,00, .

4"520 Opiaty na rZ8Q; bl.ld.zet6w jednostEłI< samorządu terytQriałnego 276,00

4610 Kos~ty postępowania sądowego iprokura orskfego I 0,00

11,0. DtiaJ.31 śł $m'~' :'"
-~ -

-: Jr.~i. ~ '" 8(7000.00"", mo., ~,~..' g~~ .:rr, il
7012 ~d'aJila z jJikre!"\l geode~i i brt9g:fafif' '166 OOo.iJ(l

4300 Zakup usłI.Jg pOZOSIa,łycll 2000,00

4300 Zaklllp uslug po-z:oslalych 163000,00
I

I 41430 Różne opłaty iskładki 1000,00
,

7'1015 Nadt-6r bUdOWlany :' 481,,000,1l0

3020 Wydatki osobowe manc:rone do wyn,Bgrodzień 80-00,00

4010 WynagrooOl:e ia osobowe ~racowników 84546,00

4()2'0 Wynagrodzenia osobow CZłonków korp~su sl'uźby' cY."'~llaj 2275013,00

4040 Dodatkowe wynagrGdzenlll rQCZJ1e 26375.00

4110 Składki na UhBZ:P ieczenia społęczl'\e 61900,00

4120 Skladki iii Fu dusz. Pracy 3200.0{)

4170 Wynagrodzenia be.:osobowe 21'00,00

4210 Zakup rnate-rialĆ'W F WYPDS~enla 7467,1)0

4260 Za U;p en.ergli I 6000,00

4270 I 1000,00'lak p, lIS ug I'emolillowych

4280 Zakup usług zdrowolJlych 1000,00
I

4300 Zakup usłtJg! pozostały'łl 40DOO,OC



4360 Opłaty ,z.ty!t.llu Ulkupu IIśług lerekomul'likacyjnycl1 1 500,00

4400 Opłaty za admil')islrowanie i czynsze za budynki, Iol<ale i porniesz.C2.e:rtfa garażowe 500,00

4410 P~dróź.e Służbowe k.rajom 4012,00

444D Odpisy na ~adowy fundusz śwllildcz€ln socjalnycli '67:W,OO

I
4520 Opiaty na ~.!J (jIŹ\Ttow joono~tQk sarnoJządu terytoria1ru,jgo 174,00

,

4700 Szkolenia pfOlCOWTI ików nebędąc)"d'l czlonkami korplJLS,U slużb,' cywilrwj, 1000.00

750 I Admin~~la publictna
.... .;,

J. D~,
~ . -,~ " ":",,'"_

I .-'=' ...:.. ."; ' .. ~ (88"Są3,ea

I
75011 ,. U!I?;ęi1J wQjeWódzije ,"

l6l;) aOi},CiO
I 4G10 W)'nagrodzenJa osobowe praoowJl łIw 129 127,00
I

4040 Dodalkow.e 'N}i'nag rodIzen~ roczne 10 000,00

4110 Siłiladki na ube.zpieczeniaspoleoczne 23 ,676.00

412D Skł'adki na Fundusz P,aq 3000,00

7~1)4q Kw!liFi~Cja wOjsJtowa~ o' 23 QQO,ctOl
4110 : Składki !la ubezpleczeniaspoleczne 1499,33

412Q Skla.dki na Fundusz Prac)
I

214,82
1

4170 W)'nagrodzenia bezQ.SobllWe 14 76'8,001

I 4210 Zakup .ma1mialów iW1PoWfillia
I

1817,85
I

I
4300 Zakup IJS ug poz:ostatydl 4700,00

151 .yhę~. r:t.a,~nYih oooan,~ W!§dŻ,y 1ła,lJstwo"",~"~l] Qc~lil'OnyP@W"a orii)M.OYm~CM
~-

!ią .2B9~OQh. :o•. tj. .!L.

'1rf\~
-,IWjbgry oo'rap,ginm, rad PQWiątąw I sęirników W!;lJll'WÓ,iłZłw~jy wćiipw; Łll.Ul'l;lis.ą6w ip ezydeJltlrijr-rrijasl oraz__refefBl1dao gminllijJ, r-

pOlN[at~j wojewćdzkitl -$2!}9,OO

3000 Rć2f1e wydatki na rzecz móll fIZycznych 5650,00

4110 Składki na ubezp-eczenias~czl'le 1 461,20

l 4~2D •Składki na FUl1dlJSZ Pracy 138J1D

I
4~710 Wynagrodzenia bez-oso WIe 8500,00

4210 Zak.up matmiałów i WJPosatellra 8500,00

4300 i Zakup IJslug pozostałych 35009.00
I

l5;'2.:. ObreDa~~wa
,.

[~ ;'.\c'. ,$6648"»0~ I

7~2.12 .p~~*WSi(ta,!!d?Wo~ ti.. i~ ;~ " . 6.:~!J0.OO

4300 Za~ IJslug po.z,osl:ałydi
I

:3 589.00

47'00 Szkolenia 'PraCQwnlkóVf -ebędących człotlkami kOliPlISLI siutby cywilnej 2. 611,00

76295 Pooosfa'~.dzialatność' .:; ;.' I
30 4<t~.OO"'.



I

I
!Zakup materiał6w l 'WYposiU:enla

I

30 448,00,1! 4210 I

154 I ~plecze.1iS O pubficzn,e i ochronił przecJwpo'żawwa
...

-; :& 13ę,:'M5,OO,
I

-

75411 ',Komendy,powjatowe Paps.łwowej S.ttaży PaZamej 5138145,00

3020 ;Wyda1ki osobowe n~lic;rone do, wynagrodz!!fi 3200,00
I

307iO Wydatk~ osobowe ni!!zar,rzone do uposateń wyplacar.e ż.oI.nlea:om l unkcJonarl us Om
I

176637,00'

4020 Wynagrodzenia osobovoe c:zkll'lk.ćw korpusu sf~~ cywilnej 124719.00

4040 Oodallkowe 'N)Inagro(!llen' rOCZIle 10440.00

4050 Upo:sai:enia żołnierzy Za\\'foooVi')'dl oraz funkcjonariuszy 3 Q21 703.00

I 4060 Inne na le%no~ci żołnierzy zawodowyoh oraz fu mcąjoINili:uszy zalicza ns do wynagrodzeń 91932,00

4'070 Dodalkowe uposatef1ie reczne dla. 2:oInierzy zawodowycl\ oraz I1Isgrody roczne dla run qonariuszy 247819,00

4110 SkJadki na ubezp:iecz.e11ia społ'eczne 255B5,00

4120 $kla:dki na ~und u;s,zPracy 3489.00

4110 Wynagrodzenia bezosobowe 6500.00

4180 RO'wnCiwaznikl pre lęZtie I ekwrwalenty dla zo!n,ie.rzy ifllnllqonariuszy orm: pozosll;!f.e nleinooo 636 919,00

4210 Zakup malerialów iwy.pos~enia 158 278,00

4260 Zakup energii 86300,00
I

4270 Zakup us1ug remont~ch 646'00.00

4280 Zakup uSlug' zdrowolnych '1:6000,00'

43{1Q Zakup us ug pozostałych 65695;00

4360 Oplaly ot ttru u żi';KUJ)u Slug lelekomunlkaC)'jnych 17 760,00,
4390 Zakup tJ& LIg obej,mującycłi wy onanie ekspertyZ, aill'lUz. iopinii 1000,00

I
-- _.

I
,4410 Podr6%e slu%bowe lu'aJ1:iwe 4000,00

4430 RóżIle opłaty iskładki 3500.00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjafnych 3557.00

4480 Podatek od 1flieliUct!omośd 1412"2,,00
-

4510 Opiaty na rzecz budżelu pal\s1Wa 390,00

4560 Szl!olenia c.z:łollkćw korpusu sM:b)' cywilooj 2000;0°1

4510 Koszty pOStępowania sądowego i p rakura.torskiego 2000,00

I
6060 Wydalki na zakupy i~lyCY.ine je-dnost k budtęlowyc]1 000'

6060 Wydalki 1101 zakupy inweslycyjne łednostek budtetowych 350000.00

i~~ I 'ymiar SPIllWi-la1fwośd ._I ~. t ~
250 416',ClO',. L



75M5 Nieodpl.alna pomoq j)~a'I\'!13, 250416.00

2360 Dotacje celowe z bud%:etujednoslki sarnorz.ądu terytorialnego, udzielone W tl)'bis art, 221 ustawy, na fin!lnsowan~ rub dofinam;;:owOll1ie
121 451,16!zadań zleconych do realizacji organizacjom Ilrowadząocym działaJnoSć po:ty1ku pl.lbnCZrleg.o l

4210 :Zakup materiałów f 'o\I)I'jXlsatenla 5512,.:18

4300 Zakup usJug pozostałych i 12345'1,76
Tło""!!""'

, " cOI'- -- .- - ,;o' '1 • " .' I~ -, t1;~ri{io6ąt' t q:swiataJ wych,OWOIłlle
1 " - ~'.'.r_

801153, ~isnre utziiiQrTI prnwa.oo bez,pialtletil0 dostępou !ki p"Od~.C2lnikłiw, malerialów-oookacyjriyćh rub mąreri~,ćWJc:zerUoWyth 19790,.66
I'" -"II b'" .A "-~.' • ~

4210 I!ZaIrup maleriałów iwyposa:tenia l 196,00

4240 Zakup środków dydaktycznych iksfązek 19594,66

bc:liIl{dna ~iówla
... " .'

'85:1
"

"12-00,5G2.,QO

85Ui6 SJsladlQ na: ubeŹipfeczef1~ zdroVlOł_n~'oci.z $,-wiadci.'elllia dla. osób nie otijętyqh obQ.wi:ązklem.u'p~ieczenia idrÓiNÓItlBgo 1200 562,00- :.!.:.! • ~ - . _ '"1: '!"- ",-. ..., •

'I 4130 Składki na t.tbezpiecz:enie ~dFCJWotne 0,0011

4130 ,'Składki na ubezpleC280ie z.drowolnę I 200' 000,00

4130 Składki !la ubezpieczel1ie l.drowotl'le I 562,00,

855
-

I't~iń~,.
.. "

" 523 !l16,OO
,_ I' .... -

Wsp:Je,~ne:foE:Wtty
-- - ... .. -

85504, re, . 24 800,(10.. . ,

3110 ŚWiadae,nia społeCUle 24000.00'

4010 ~n:agrodzenla osobowe pracowników 682,48

4110 Składki na ubezpieQei'lla społeczne 117,52

S55Q8 Rodziny za:s~~. : 4gB'71ąÓO- j. . I

6wiaclczenia spoloome
.

3110 493729,00:
I l .-

4010 Wynagrodze.nfa osobowe pracowników 4181,95

4110 Składkr na ubezpIeczooia społeczne 720,05

4120 6kladkl na Fundusz fJracy 85;00

Razl!lrn: 8 16.5 438.98J

1i..~,.'~••_i~'
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