
Załaczo ik n l
do Uchwały Nr 025,10_9,200 19 Zarządu Powiatu Ko Iskiego
z dnia 09 stycznia 20 19 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jedno tek budżetowych powiatu kot kiego na 20 19 rok

ran
Konrad Wiśniewski
Geodeta PO'\! iatowy
Naezelatk
\V działu GCl)dezj,ł
Kartografii iKata tru
Starostwa Pc}\viatowego
, K!o~e

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego N· 0025.10.9.2019 z dnia 9

stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów _finan'ow1ych jednostek bud"etowych

powiatu kolskiego na 2019 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekażuje plan dochodów i

wydatkóv budżetów ch na 2019 tok.

(.DOCHODY

Dzial 710 Ror~dział 71012 - 960 251,84 zł
600000,00

262472,35

0690 Wpływy Z różnych opłat
97779,49

2057 dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z: udziałem środków
eu rope~skich oraz środkóW, O któ rych mowa w
art, 5 ust 3 pkt 5 Iit. a I b ustawy, lub pta ności w
ram ach bud żetu środk6w europejskich
realizowanych przez jednost1<i samorządu
terytorialnego

6257 dotacje cerowe w ramach prograMów
fina r1S0WEI nych z: udziałem śroclków
eu rope~sk~ch oraz środków, o kt6 rych mowa w
art. fi us _3 pkt 5 HL a i b ustawy, lub płatności w
famach budtetu srodkow eumpejsklch
rea~izo.wanych przez jednostki samorządu
terytori alnego

Są to dochód z tytułu:
_ sprzedaży map, danych z ewidencji gruntó oraz innych materiałów z zasobu geod zyjnego
1kartograficznego - 600000;00 zł
_ dotacje celowe w ramach programó"v finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art, 5 ust 3 pkt 5 ULa ib ustawy, lub płatności w rumach
budżetu środków europ jskich realizowanych przez j dnostlci samorządu l~ytorialnego -

360251,84 zł,
Powyższy plan dotyczy projektu.: ; Cyfryzac}« geodezyjnych rejestrów public_.nych ora
umchomienie elektronkmych usług publicznych Po\vialU Kolskiego ". Projekt jest
finansowany ze ~rodków Unii Europejskiej w formie refundacji poniesionych
wydatków. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2ot9-



u. WYDATKI
Wydatki IW zlu/lmia dec·one z zakreSll adm/ulstracH rzgtlm,,(!;

Dział 710 Rezdzlal 71012

4300 Zakup usług pozostałych 157 200,00
rndki przeznacza się na tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

(GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficzn ch CEDOT) o
szczegółowości zap wniejącej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 'IN

skalach l :500 do l: 5000'.

~'r1datkimI zadania ~vłasue

Dział 710 Rozdzlal 71012
100000,00

Ww. kwotę planuje się przeznaczyć na modernizacje ewidencji gruntów ibudynków.

Projekt pn.: ~.CYfryzacja geodezyi« 'Ch rejestrćw publiczn, ch OI'az uruchomienia
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kol kiego "
o warto -d 415 670A9 zł

4307 Zaku p usltl g pozosta!ych 97779,49

4309 Zakup usług pozostałych 9100,00

6067 Wydatki na żaku py inwestycyjne j edn ostek budżetowych 262472,35

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 48318,65

w tym:
środki Z E - 36025 j 84 zł
środki własne powiatu 55418,65 zł.
W ramach tych środków planuje się: rozbudowę systemu PZG.i K. uruchomienie e-Usług, 'IN

tym integracja z e-PUAP z system m finansowo-księgowym oraz usługi Inżyniera. Projektu.
Projekt jest realizowany od 2017 r. i zo tal przedłużony narok 2019.

z powlIta niem



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 025.10,9.2019 Zarządu Powiatu Kolsldego
z dn [a 09 stycznia lO 19 r. \l spr-awie zatwi rdzeni a planów
tinan owych jednostek budżetowych powiatu kol kiego na 2019 rok

Pani
Mariola J,ÓŹwiak.
Naczelnik
\\'ydzialu Go podarki leruehotaeśeiaml
Staro rtwa POl' Latowego w Kole

N a pod stawi e Uchwały Zarządu Powiatu Kol sk.i.ego N" 0025. 10.9.2 Ol9 z dnia 9

stycznia 2019 r. w sprawie: atwierdzenia planów finanso ych jednostek budż (Owych

powiatu kolskiego Ha 20]9 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan do bodów i

wydatków budżetowych na 2019 rok.

I. OOCHOD,

DOc/IOdV realizowane Z zakresu ll,dm;lf;,stracji rządowej 1 358 000,.00 lł

§ o 70

DzIał 700 RlYldzjał. 70005

§ 0550

§ 0750

§0760

§ 0770

••••')ływy z opiat ZfI trwały zarząd, użytkowanie
i służebności

wpływy z opiat z tytułu uzytkowaoia wieczystego
n ieruchornośc i

(} .581,00 zł

l 228 552,00 zł

dochody z najmu i dzi erzawy skład 11 ików
majątkowych Skarbu Par'!Sl a, jednostek
samorządu terytoeialnego IIIb j nnyc IIjednostek
zeliczenych do sektora flmmsó publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

\i ply"')' z tytułu przekszrałcen la prawa
użytkowan ia wieczystego przysługuj ącego
osobom fi zycznym w prawo vvłasn(lś,cj

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz pra "''<1. użytkowania
~'ieczystego nteruchomości

2500,00 zł

120 000,00 zł

50 8J2,57 zł

§U 70

Dzi al 700 Rozdzia ł 70005

§ 0550

wpływy z opłat za trwały zarząd, ezytkowanie
j służebności

wpływy z opłat z tytułu użytkowań ia wi eczystego
n leruchomośc L

37953,00 zł

70],57 zł
0750 dochody z sajmu i dzierżawy składnikóv majątkowych

karbu Pa[IS,1:\J , jednostek samorządu terytorialnego



lub innych jednostek zaliczen ch do sektora flnansóv
publicmych oraz innych umów o podobnym charakterze - 12 178,00zł

Są to:

- wpływy Z opłat za trwały zarząd (Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Urząd Pracy,
Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kole DPS przy ul, Poniatov 'kiego w Kole,
Starostwo Powiatowe) 37953.00 zl
- wpływy z opłat z tytułu użytkov ania wi czystego nieruchomości
- \:vpływy z najmu i dzi rżawy składnikóv majątkowych-
budynek wielorodzinny \ Kole, przy ul. Sienkiewicza]

701,53 zł

12 178,00 zł

II. WYDATKI
-10276.00 zł

Dzi~d 700 Razdzial 70UOS - 17 276,00 zł

4300 Żaku p uslug pozostalych 6000,00
4390 .Zakup uslu g obej mujących wykon anie 9kspertyz, 10000,00

analiz i opinii
4520 Opłaty na rzecz budżetów jed nosts k sam orządu 276,00

terytoriail neco
4610 Koszty postępowerua sądowego i prokuratorskiego 1 000,00

Powyższe środki przeznacza się na pokry ie kosztów związanych z utrzymaniem
nieruchomo 'ci karbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem
nieruchomości pod budowę dróg publicznych. zwrotów i wywłaszczeń regulacją stanów
prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste
gruntów Skarbu Państwa i tr\ ały zarząd gruntami karbu Państwa,

DziaI 710 Rozdział 71012 3000,00 zł

Wydatki na md{mUI wła ne - 1300 687.00 zł

4300 Zaku p uslu g pozostalych 2 500,00
4430 R.6żne opłaty i składki 500,00
Powyższą dotacj przeznacza się na zadania związane m.in, z modernizacją ewidencji

gruntów' budynków.

Dział 600 Rozdzia.1 60014 ~ l 100000,00 zł
[ 6050 IWyd at'ki inwestycyj na jed nostek budl.etowych I 1 100 00O,ooJ
W datki przeznaczone na.czynności związań Z wykupem gruntów daty zące , Budowy
drogi powiatowej nr 3206P" uczywno - Drzewce' .

Ozial700 Rozdział 70005 194787,00 zl
" - -

4210 Zaku p materl al6w iWYPOc5ElŹell ia 1 000,00
4260 Zaku p energ ii, 1 300,00
4270 Zaku p uS'iug remontowych 2000,00
4300 Zaku p uslu g pozo stalych 20000,00

4390 Zakup usru:g obejmujących wykonanie ekspertyz, 7000,00
analiz i opinii

4400 Opłaty za admin istrowan ie i czyn sze za budynki, 7688,00
lokale i pomieszczenia garazowe

4430 Ró:!:ne opiaty i sl<ładk.i 750,00



4480 Podale k od nieruchomości 130,00

4590 Ka ry i odszkod owa nia wypłacan e na rzecz osób 18419,00
fizycznych

4600 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób 69500,00
Prawnych i innych jed nostek organ iz:acyjn'ltch

4610 Koszty postępowarus sądowego i prokuratorskiego 7000,00

6060 Wyd alki na zak upy 'Flwestycyjn e jed nastek 60000,00
budżetowvch

Środki w wySOkOŚC1:
- 35 419.00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związań ch z obsługą gruntów

i nieruchomości powiatu (koszty ogłoszeń, ekspertyzy operaty szacunkowe odszkodowania
za wykup gruntów oraz opłaty sadowe za zakładanie i zmiany k 'iąg wieczyst ch),

~ 69500,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod
budowę zjazdu z autostrady A-2,
- 29 868,00 zł przeznać a się na 'WYdatkizv iązanc z utrzymaniem budynku mieszkalnego

wielorodzinnego położonego Kol ~przy ul Sienkiewicza ]~
- 600 000.00 zł,przeznacza się na wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania

wieczystego nieruchomości,
Dd:d 710 Rozdział 7101:2· - 5 000,00 zE

1 000,00

ą. to wydatki przeznaczone na podziały nieruchomości iopracowania geodezyjne oraz
vypi y, wyr. sy i inne wykazy zmian ewidencyjnych.

Odal750 Rozdzial 75020 900,00 zl

I 4480 I Podale k od nieruchomości 900,00 I

Z poważaniem



·.

Załącznik nr 3
do Uchwały J r 025.10.9,2019 Zarządu Powiatu Kolskiego
Z dn la 09 stycznia 2'Ol9 r_v sprawie zatwierdzeni a planów
finansowych jednoste k budżetowych powiatu kolski ego na 2019 rok

Pap
.Iaeek Nowaczyli
aezelnik

Wyd,z.ialu OchrQny Środowi ka,
Rolnictwa iLeśnietw'a
Starustwa Po,,,datowego w Kole

.a podstawie Uchwały Zarządu Powiani Kol kiego r 0025.10.9.2019 z dnia 9

stycznia 2019 r_ \ sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jedno lek budżelowych

powiatu kol kiego na 2019 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i

wydatkó ' budżetów 'ch na 2019 rok,

1. DOCHODY

Dzła ł 020 Rozdział 02001 160000,00 lł

§ 246,0 Środ' ~otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fLnrnlsóv publiczny h na
realizacje zadań bieżących jednostek zaliezanycb do sektora finansów publicznych

J 60 000,00 zł

Są 10 środki finansowe otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji . Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączeni' gruntów Z upraw
rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Umowa nr 274107200-3009JDPKl02/0S
zawarta w dniu 22.] 2.2005 r. pomi ędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie a powiatem kolskim).

U. 'VYDATKI

Dział 010 Ro.zdział 01008

- 227 360,O.~zl

1000000' zł

§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanle lub dófinan owanie zadań z;lecon)"cl1do realizacji
pozostałym jednostkom niezsliezanym do sektora finansów publicznych 10000,00 z!

Ustala się dotacj na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodn ch.

Ihiał 020 Rozdział 02001 160 OOo',OU zł

§ 3'0.30Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 160000,00 2,1
Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
na wypłaty ekwiwalentów dla 'i,I łaścieleli gruntó v, którzy na podstawie decyzji nabyli
prawo do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączeni e gruntów z upraw rolnych
iprowadzenie upraw leśnych,

Dda.1 020 Rozdzśa I 02002
~ 430{) Zakup uSĄlg pozostałych

Powyższe środki prz macza się na:
_wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad lasami prywatuj mi na terenie Powiatu

52360,00 zl

57360,00 II
57360,00 zł



~ na kla ryfika ję gruntów zalesionych na podstawie przepi ów ustawy o lasach
5000,00 zł.

nr, DOCHODY l. WYDATKI Z T
WODl'fKJ

~U OCHRONY ŚRODO SKA I GOSPODAIlKJ

l. Dochody 140000,00 zl

Dział 900 Rorzdzi.al 90019 - 140000,00 zl

I 0690 IWplywy z rMnych opłat 140 000,00 I
ą 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 środowi ku).

2. Wydatki 140000,00 zI

Dzi al 750 Rozdział 7:5020 15000,00 zł

4410 Pcdróże służbowe krajowe 5000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędącycn członkami 10000,00
korcu su słu:tby cywi Inei

S. to w datki na zadania z zakresu ochron środowi ska realizowane z dochodów z t 'ą y y
opłat ikar z tytułu korzystania ze środowiska.

ytułu

Dzia ł 90 O Roczdzi al. 90095 ~ 125 OOO~OOzl

4210 Za ku p m ateriał6w iwypos.aten ia 8000,00
4300 Za,ku p usług pozostałych 37000.00
4390 Żakup usług obaj mujących wykon anie eks pertyz, 80000.00

analiz i opinii

Są to wyd atki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu
opłat ikar z tytułu korzystania ze lirodowi~ka.
W ramach wvdatków planuje sie nasł~l~uJ&ce zadania:
1) edukacja kolegi zna oraz propagowanie działań. proekologiczn ch (konkur .••
fotograficzny i mmow warsztaty fotografii i filmu przyrodniczego. obchody
Dnia Lasu kampania -torbj ekologiczne, pręnum rata czasopism i zak p książek)

- 45 000,00 zł
2) akup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz - 80000,00 zł

W dochodach Starostwa Powiatowego uj to wpływy z opłat za karty w dkarskie w wysokości
2 :500 00 zł (dział 7.50 rozdział 7:5020 § 0690)_

Z powaŻlwiem



Za! qcZI1 ik nil' 4
do Uchwały Nr 025.10 ,9.20 19 Zarządu Powiatu Kolskiego
Z doia 09 styczn ia 2019 r_w sprawie zatwierdzeni a planów
finansowych jednostek budżetowych pow iatu kolskiego nil 20 19 rok

Pan
Krzysztof Żnra.wik
Komendant PowhltoWy
Państwowej Straży Pożarnej
w Kole

Na podstawie Uch ały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025, ]0,9-2019 z dnia

9 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2019 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i

wydatków budżetowych na 2019 rok.

I. DOCHODY
Dochodv reałizowane z zakres« {l,dmlnislracii rZtfdowej 1.,,:lf!.~,OO ;,ł

Dział 754 Rozdział 75411
0040

Wphl'Ny:Z tytułu kosztów eg:zekucyjnych. opiaty 35,00komorniczej j kosz.t6w uccmnień
0970 Wply\Ny z rożn ych dochod ów 1 865,00

DocJwd)t łvktsne (zgodnie Z .Zlllt!cY_1lkiem) 1100.00 zł
ą to dochod Z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

II. \VYDATKl
Wydatki na wdtmia zlecone Zzakresu admi"ltracii r•.qthJwei (zgodnie z załącznikiem)

- 4 596 000,,00 d

W budże ie Komendy Powiatowej Państwowej traży Pożarnej w Kol zaplanowano
wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników służby cywilu j i funkcjonariuszy.
Przyjęto lirnit zatrudnienia dla .., etatów członków korpusu służby cywilu j i 59
funkcjonari uszy.
Pozostałe wydatki na 2019 r. to staje opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy
paliwa zęści zamiennych do środków tran portowych umundurowania iuzbrojenia dla
funkcjonariuszy oraz niezb dne usługi.

Z poważaniem



Dochody własne KPPSP w Kohili

D'ział Rozd~iał Pa:ragraf Treść Wartość
754 I BeiZip.recze I\stwo publicz;ne i oclu-ooa przllciwpo1;arowa 1100,00

75411 IKomendy powiatow@ Państwowej SIraty Pożsmej 1100,00

I
0920 Wpływy 2. pozostały,oł) odsetek 1100,00

Razom~ 1 100.001,

Strona z 1
BI!!STla



•

WydatJkina zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - Komenda Powiatowa Państwowej St,raty
P'oiar.n ej w Ko le

Dział R02dzia.ł Paragraf Trość WanOiŚĆ

754 B&zpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpo;i:al'owa 4 59ł 000',00
75411 Komendy powIalowe Państw<rwej Straty Poża rne] 4:596 000,00

3020 Wydatki osobowe nielaliclone do wynag md:reń 3000lJoO
I Wydatki osobowe nie:taliczone do uposateń wyp~acane3070 żołnierzom i funkcjonariuszom 183207.00

40'20 Wynagrodza nia osobowe a:Eonk6w korpusu służby 129219,00~cywilnej
4040 Doda,tkowe wynagrodzenie roczne 1'0501,00
4050 I Uposaienia młnief"ly :zawodQ'!NYCłloraz funkcjonariuszy 3167302,00

4060
Inne nałsżnośei żołn ierzy :zawodowych oraz 71377,00funkcjona riuszy zaliczane do wynagrodzeń

4070
Dodatkowe uposatenr.e roczne dla .zofnierzy zawod owych 269610,00oraz nag rody rocme d la fun kcjol1ariuszy

4110 Składki na ube:zpjeczenia spQłęane 26 2S6.00
4120 Sktadld na Fundvsz Pracy :3 5B6,OD

417Q W:rnagrod2:enia bezosobowe 6500,00

4180
Równoważniki pienięż e i ekWlWslenty dla żGłn,ier%)'I 3BO 671,001Uflkcjonarlus2:y eraz p~ostałe nletnoścl

4210 Zakup materiałów i 'o'ifYpos~r1l,a 109428,00
Zakup energ ii 82594,00

-
42t30

4270 Zakup US.tU9ramol1towych 20000.00
4280 Zakup uskJg zdrowotnych 16000,00

4300 Zakup usług pozostałych 67435,00

4360 I Opr.aly z. tyt1.tł\Jukupu usłu9 telekQmu nikacyjnych 17760,00

~390 Zakup uSh.sg obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 1 000,00opinii
4410 Podr6:te slu2:bom kraj owa 4000,00
4430 RÓŻne opłaty i skłaclk i 490.5,00

4440 Odpisy na :z:aklad~ fUfldusz śwladcz:t!ń sO'Cjalnych 3557.00
4480 Podatek od nieruchemości 14122,00
451,0 O~aty na rzecz budżetu pa ńslW~ 390,00

4'550 Szkole nia czlonk.ów korpusu ~żby cywilnej 1500,00

4610 Koso:ty postępowania 5~doweg:o , prokl.! ratorsklego :;::000,00'

RaZiem: I 4 59Q 000,00 I

BeST!a Strona 1 z 1



Załączn il;:nr 5
do Udu ary Nr 025.10,9.2019 Zarządu Po latu Kolskiego
z dnia 09 stycznia 2Q19 L \ spra\' ie zatwterdzenta planów
finansowych jedno 'tek budżetowych powiatu kolskiego na 2019 rok

Panl
Izabela Augustyniak
Powiatów Inspektor
adzcru Budowlanego

w Kele

Na podstawie Uchwały Za ząd II Powiatu Kol skiego T O02 ~. lO.9,2019 dni a

9 stycznia 2019 r. w sprawie: zat terdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2019 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i

w datkóv budżetowych na 2019 rok.

I. DOCHODY 580,00 zl
.DocflOdv włos na (zgodn Je Z ZI!lg.cznikiem)
Są to dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym

Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole.

II. WYD TKl 552 000,00 zl

Wvdatki.na 'l.Q'dania'lkcone z lJlkre li_{f_tlmi",fstradi rządowej l'Y:!!dnia z załącznikiem)
Są to śrcd ina utrzymanie Powiatowego Inspektoratu adzoru Budo lanego w Kole.

Z poważaniem



Dochody własne Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlane'go w K~ole

Dzial Rozdział Paragraf Treść Wartość

'710 Dz:lałą,lnołić lJs~ug(lwa 580,00

71015 Nad~6r budowlany 560,00

0920 Wp 'f\V'i Z pW.'O:lotalych odsetek 580,00

Razem: sao.oc]

SIrona 1 z 1
BeoS a



WydatIki na zadania :zfe'&one z zakresu administracji nądowej Powiatowy Inspektorat NadzollJ
Budowlanego w Kole

D:z:iał Rozdz.iał Paragraf Treść Wartośc
110 Działa Imoś& usługowa 5521100,00

71015 NOldi'! ćr budowlany 552000,00

3020 Wydall<i osob<lwe nleza.ltClone do wynagrodzeń EJ000,00

4010 Wynag rooorenia osobcwe pracowników 97232,00

4020 W'jI 1igrndzenia Osobowe cz.lonków korpLlsu sll.l%by 297374,00cywilnej
4040 DodallHl\ve wynag rodzen ie roczna 28500,00
41110 Składki na ubezpieczenia .spolecme '62000,00
4120 l Sidadki na, fundusz Pracy 3500,00

4170 Wynag rodzenia bezolOobowe 2 SOO,OO

4210 Zakup matenaJów i'IIł)'POsa:!:enla 3000,00
42fiO Zakup energii 6000.00
4270 Zakup uslug re-morlioo,vych 1 000,00

4280 Zaku p uslug 2d rowamych 1000.00
4300 Z~kup uslug pozostałych 30 aOO,QO

4360 Opłaty z lytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 1500,00

4400 Opłaty za adm inlstrom nie- i czynsz.e Za bl.ldynki, lokale i 500,00
pomieszczenia garażowe

4410 Pod róże srużbowe kirajowe 4000,00

4440 Odp~:sy na' zakładowy fu ncu SZ ŚWI!ldczefl socjalnych 6720,00

452Q Opłaty na rzecz bl.ldż.etów [adnosfak samorządu 174,00
terytorialnego

~700 SzkDlen~a praOCl'Nl'lik6w Oolebędących c:zlonkami korpusu , 000,00
słu%by cywilnej

Rliźem: I 552.000,00 I

BeSTia Strona 1 z. 1



Z~ł'1CZ.Ilik nr 6
do Uchwały Nr 025. W.9.20 ł 9 Zarządu Powiatu Kolsldego
z dnia 09 styc nla 2019 T. W sprawie zatwierdzenia planów
11na 11sowych jednostek. budżetowych po. ii:1f1l kolskiego na 2019 rok

Pani
Bożen» Palu iń ka
.aezelnik

Wydztalu Organb:acyjn~go iZdmwia
Starostwa Powiatowego,' Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kol kiego Nr 0025.1O.9.20l9 Z dnia

9 stycznia 20] 9 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych [ednoste]: budżetowych

powiatu kolskiego na 2019 rok Zarząd Pov iatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i

wydatków budżetowych na 2019 rok.

Dział 750 Rozd.lial 75020 2 405 071 ,00 zł

I. \>VYDATKI

Wvtlmki mI zadania WIQ!>l'le

.
4170 Wynag rod zen la bezosobowe 45000,00
4210 Zaku p ma terlsłów 1wyposa::zenia 350000,00
4220 Zakup si rod k6w i:ywn ości 9000,00

4260 Za'" up energii 33750D,OO

4270 Za kup usług remontowych 215000,00

4300 Za kup usług pozostaęch 634000,00
Opiaty z tytułl,J zakupu usług telekomu nikacyjnych

4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieCl 30 600~OO
telefo nłezn ej

4380 Zakup usług obejmujących thJmaczenia 6000.00
4390 Zaku p uslu g obaj mujących wykon:Elnie ekspertyz,

analiz i oDinii 2000,00
4410 Podr6źe służbowe krajowe 800000
4430 RóZne opłaty i skład ki 1500000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 12918000

4520
Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorząd LI 8791,00
terytoria ~nego

4610 Ko,szty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15000,00
6050 Wydatli:~ if"lwestycyjne ,iled oste k budt.etowych 550000,00
-6060 Wyd atk i na zak upy inwestycyj ne jed nostek

budżetowych 5000000

są to wydatki ZW1~ zane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego; takie jak:
- bieżące utrzymanie pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach,



." .
~ ak up wyposażenia j materiałów biurowych
~usługi pocztowe i telekomunikacyj ae,
~koszty utrz mania dwóch samochodów osobowych,
W usługach remontowych planuj się bieżące remonty w budynl ach Starostwa (m.in,
malowanie pomieszczeń biurowych, naprawy ikon erwacje: windy si ci telefonicznej oraz
ma zyn i. urządzeń biurowych)

Ustala· ie pJan v.rydatków mają.tkowvch w:wysokośc.i 600000.00zł w tym:
- zakup sprzętu komputerowego l oprogramowania ilicencji 50000,'00 zł
~budowa parkingu prz budynku B Starostwa powiatowego - 550000,00 zł

Z powataniem



Załącznik m' 7
do Uchwały r 025.1 O.ą.20 lą Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 09 stycznia 2019 T. W sprawie ta.l vierdzenia planów
flnansowyc h jednostek budżetowych powiatu ku tskie go na 2019 rok

Pani
LUla Urbaniak
Samodzielne stanowlsko ds ..
pra cowniczych
Staro twa Powiatowego' Kole

a podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.10.9.2019 z dnia

9 stycznia 2019 f. W sprawie: zatwierdzenia planć finansowych jedno, tek budżetowych

powiatu kolskiego na lOJ 9 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plar dochodów i

wydatków budzetowych na 2019 rok.

I. WYDATKI

Wydatki .na zadania zlecone lzakre:su (fdmltl.i.!;tracii,. .ądowei
Dzi a.1 700 Rozdział 70,005: 69012 00 zł, v

40'10 Wynagrodzenia osobowe pracownn<;ćw 54500,00
4040 Dodatkowe wy nag rodu nie roczn e 4500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9600,00
4120 Składk~ na Fundus.z Pracy 412,00

S~ to rdatki na w na rodzenia i iochcdne od na rodzeń .'racowników realizią
zadania

Wj yg p wyg
zakresu gospodar i gruntami inieruchomościami.

p Jjących

Dzial 750 Rozdział 75011 - 179' 262 00 zł,
4010 Wyn agrodlen ,a osobowe prseown ik6w 138312,OD

4040 Dodatkowe wy nag rodze nie rOCIn Gl 11 IOO,OO
4110 Składki na ubez piecze nła społeczn e 25600,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3650.00

Si to v datki na utrz mame racownikóv W działów Starostwa: Geodezii Kart

Wydatki na zadani" wltl:me
Dzial 750 Rozdzlal 75020 - 6 6~5 700 00 zl

ą ~ y p y ~ , ografii
i Katastru oraz Wydziału Finansów - wykonujących zadania z zakresu administracji
rządowej.

~~ l

4010 Wynag rodze nta oso bowe pracowników 5204200,00
4040 Doda:tkowe wynagrodzenie roczne 414500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 901 000.00
4120 Składki na Fundusz Pracy 85000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 5000,00

Niep ełnosprawn ych
4510 OpIaty n!Slrzecz bud żetu pa ństwa 1 000,00



25000,004700 S.zkolenia pracowników nlebędących członkami
korpusu sluzby cywilnej

są to wydatki związane Z bieżącym utrzymaniem Starosty a Powiatowego, w tym
wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń,

4 OOO~OOzl
2000,00

Są to wydatki związane z promocją zdrox la,
20'00,00

Dział 851 Rozdzla I 85195 31800187 :d,
Dotacje ce lowe przekaza ne do sa rnorządu
woj ew6d ZMS na inwestycje i za kupy inwestycy j ne

6639 re:aRlO\l'llane na podstawie porozumień (umów)
między jed nostkam i samorząd u terytorialnego 318002,87

Ustala się plan na. "Dotację na pomoc finansowq dla Wojewód_(wa Wielkopolskiego z
przeznaczeniem na dofinan. iowanie projektu pn ..' ., Wyposażenie środo isk irtJormulyc ny h
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotćv leczniczych w narzędzia informatyczne
umożli ••..-iajqoe wdrożenie Elektronie nej Dokumentacji Medycznej oraz st» orzenie sieci
wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Viikład własny
powiatu na ww. projekt wynosi 347508.20 ł z podziałem na następujące lata:
2017 rok - OjOOzł
2018 rok - 31 241.65 zł
2019 rok - 318002,87 zł
B en€:tlej en tern pro jek tu jest Woj ewództwo Wielkopo lskie,

Po nadto zabezpiecza się w planie wydatków środki na ewentualne wypłaty z tytułu
poręczenia. kredytu bankowego w wysokości 750000000, 00 zl dla SP ZOZ w Kole
VIi \\t. sokości 696 415,20 ~t

Z POW(lż«uiem

/



Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 025.10. 9.20l9 Zarządu Powiatu Kol skiego
z dnia 09 stycznia 20 19 r. w sprawie zatwierdzen ii! planóv
tmansowycn jednostek budżerowych powiatu kohkicgo na 20 !9 rok

Pani
Joanm\ Mcpdelak
Samodzielne stanuwisko d . BHP
Stamsh a Powlatowegc w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego r 0025.10.9.2019 z dnia

9 stycznia 2019 r. w sprawie: :zatwierdzenia planów finansowych Jednostek budżetowych

powiatu kolskiegO' na' 2019 rok Zarząd Po latu Kolskiego przekazuje plan dochodów l

wydatków budżetowych na 201 9 rok.

Wpdatki n(lliulania własne

Dzial 750 Rozdział 75020 62 '000.00 d.
3020 Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeń 57000,0°1

4280 Za kup usług zd rowotnych 5000,Ool

są to '" datki osobowe niezaliczone d wynagrodzeń i wyniksjące z przepisów BHP oraz

wydatki w zakre sie usług zdrowotnych.



Załączn ik nr 9
do Uchwały Nr 02.5.]0,9.20 19 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dn ia 09 styczn ia 2Oł 9 f. W spra wic zatwierdzeni a planów
finen sowych jednostek budzetowych powiatu kolski ego na 2019 rok

Pan
Sławomir \VOjtyd9k
Inspektor do spraw zarządzania ruchem
aa drogach iorgauizaejl publicznego
transportu zhiercwego
Starostwa Powiatowego 'Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego r 0025.10,9.2019 z dnia

9 stycznia 2019 I. W sprawie: zatwierdzenia planów finem owych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2019 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuj plan dochodów i

wydatkóv budżetowych na 2019 rok

Wwlatki nil mdanitl H~la.lle
Dział 600 Rozdział 60004
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 120000,00

bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między Jednostkami samorządu
temoria1nego

są to wydatki na realizację zawartego porozumienia w sprawie Powierzenia Miastu
Konin zadania z zakresu organizacji publicznego trensportu drogow-ego na ter nie Powiatu
Kolski go.

Dział 600 Rozdzbll 60014 - 20000,00
20000,00

Są lo wydatki na opracowani projektów organizacji ruchu.

Z powaźanielJf

A

Dzinł 750 Rozdzial 75020 7800000
, . - ','

4300 Zakup uslu g pozostelych 7500.0,00

4390 Zakup usług obejmującyctJ wykonanie ekspertyz, 3000,00

anellz i opinii
Są to wydatki związane z usunięciem, odholowaniem iprze'Chowywaniem pojazdów na

wyznaczonym parkingu oraz wykonaniem ekspertyz, analiz iopinii.



Załącznik nr 10
do Ucnwaly Nr 025, 10,9.20 19 Zarządu Powiatu Kolskiego
Z dnia 09 tycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowyć h j ednostek budżetowych powiatu ko 18kie "O na 20 19 rok

II. WYDATKI

Dział 7~O Rozdzial 75020 l 127 00000 zł

Pani
Teresa: Nadoiska
p.o. aczelnlk
Wydziału Kon:l1imika1cji iTran portu
tarostwa Powiatowego ,\' Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego r 0025.10,9.2019 z dnia

9 stycznia 2019 T,' sprawie: ~atwierdzenia planów .finansowych jednostek budżeluu'ych

powiatu kol kiego na 2019 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekaztlle plan dochodów i

wydatków budżetowych na 2019 rok.

1. DO RODY

Dział 756 Rozdzial 75618 - 2291 000,00 zł

0420 Wpływy z opłaty kom un ikacyj ne] 200000.0,00

0590 Wplywy z opiat za koncesje i Iteencje 6000,00

0610 Wplywy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 5000,00

wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń.
certyfikatów i ich dupilkatóW

0620 Wpływy z opłat la zezwolen la, akredytacje 'oraz 20000,00

OPiaty ewidencYi ne w tym opłaty Z~ ezęstof iwości
0650 Wp!yo.NY z opiat za wyd anie prawa jaldy 260000,00

Plan dochodów obejmuje:
- opłaty komunikacyjne,
_ opłaty za konces) i lic ncje
• opłaty egzaminacyjne, opłaty za 'WYdanie za. viadcżeń na przewozy drogo c,
m wpływy Z opłat za zezwo lenia,
- opłaty za wydanie prawa jazdy.

- , - I,'

4210 Zal<up mate rialów i wy pesażenla 1000000,00

4300 laku p usług pozostałych 120000,00

4380 Zakup usług obejmujących Uumaczenia 4000,00

4390 Zakup usług obejmującycll wykonanie ekspertyz, 3000,00

anahz i opinii
W planie wydatków bieżących prze macza ię środki na zakup: druków do rejestracji
pojazdów - 1 00.0000,00 zł, tablic do rejestraej i pojazdów - 110 000,00 zł, usług
obejmujących tłumaczenia - 4000 00 zł 'WYkonanie ekspertyz. oraz analiz i opinii-



Załącznik nr li
do chwały Nr D25_10.9,2019 Zarządu Powiatu Kolskiego
1- dnia 09 styczni!! 2019 r_ w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 20 19 rok

Pań.i
Amelia Woźniak
aezelnik

W dzhdu Fioausó\,
taresu a POl hłito,,',egow Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego r 0'025.l0.9.2019 z dnia

9 stycznia 2019 r. w prawie: zatwierd. enia planów finansowych jednoslek budżetowych

powiatu kolskiego na 10]9 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i

wydatków bodzetowych na 2019 rok.

l.
DtJc!1O

DochodV wta 1'le
66 461 764.01 d

800 Transport i łączność 2000'00,00

I 60014 Drogi ~Qb1iczne Qowiatowe 20000.0,00

630 O Dot@.c~acelowa otrzymana z tytułu 2:00000,00
pomocy fiinansowe~ udzielanej miedzy
jed nostkam I samorządu terytofia~nego
na dofinansowan le wlasnych zadań
inwestycyjn ych i zaku pów
inwe stYCyjrwch

700 Gospodarka mies.zkaniowa 33950,0,00

l Gosgodarka gru ntsrn i i 339500,00

70005 nieruch omcścla mi
236 O Dochody jed noste k sam orządu 339500.,00

terytorialnego związ.ane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządO\vej
oraz irmycn zadań zleconych ustawa mi

710 Dzialal no'ść ush.l9,C)wa 960311,84

71012 Zadań ia z za1<resu geodezj i i kartog rafii 960311,84

069 O Wplywy z różnych opIat 600000,00

092 o Wpływy z pozostałyoh jednostek 60,00

205 7 Dotacje Cel lowe w ram ach prog ram ów 97779,49

fin SInsowa nych z udziałe m środków
eu rope~skich oraz środków. O torvch
mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i tl
ustawy i lub płatności w ramach budżetu
śroc ków 8urooeiskich, realizowan ych



przez jedno'stki samorządu
terytorialnego

625 7 Dotacj e celowe 'IN fa mach programów 262472,35
finansowanych z udai alem środ k6w
europejskich oraz środków, o których
mowa 'IN art. 5 ust.3 pkt 5 lił. Gl i b
ustawy, IŁIb płatności w ramach budże~u
środ ÓW euro pej,skich, re,anzowanyc h
przez jed nostki samorząc u
terytorialnego

750 Administracja publiczna 162 8BO'~OO

75020 Słaroii'wa Qowiatowe 162880,00

069 o 'Wpl'f':Nyz rOżnych opłat I
2500,00

087 O Wpfiwy ze sprz.edaży składn ików 2000,00

majątkowych
092 o Pozostałe odsetki 8000,00

097 O Wpływy z rćżn ycn dochod ów 150380,00

754 Bezp,i,ecz:e'ństwo publiczne i 95,00

oc hrona pr'Z(!.ciw'pożarowa

75411 Komend~ gowiałowe Pańs.Mowe~ Stra%::i ~

po~rnei
236 O Oochod y jednostek samorząd u

, 95,00

terytoria Ines o związane z rea.l,izacją
zadań z zakresu admin istrra.cjl rządowej
oraz innych zadeń zleconych ustawam L

756 Dochody od osób prawnych, od '17 6,15 245,00
osób fizycznych iod innych
jed nost.e k niepos iadający'ch
osobowości prawn,ej ·oraz wydatki
związane z ich poborem

75618 WrJ.'y.w'j.z inn~ch oQlat stanowllac~cb 2za 000,00

dochod "i. ~edl1osteksamor~d u
te!):tOrialn§go naJlodslawle ustaw

049 O Wpływy z innych [okalnych opia .• 220000,00
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw

75622 Udzi.ah! f2Qwiatćw:l!!!:I:lodajkac~h 17 395 245,00
stanOl6'iac~~ dochód budZ.etu (;l:a ńs;twa

001 O Podatek. dochodowy od osOb ti!zycznyctl 16 895 245,00

,
002 O Podatek do.chodowy od osób prawnych 500000,00

758 Rózne rozłiczenia 45 165 164,'00

75801 Cz...~Śćoświii!towa subwencji ogólnej dra 3.6-400018,00
jednost!:lk semorzgdu t.erYtorialnego

292 o Subwencje ogólne z bl.ldzetu państwa 36 400 018,00

75803 CZ!J:ść w~f6wnswcza sugwencii ogólnel 6781 514,00

dIa...Qowislów
292 O Subwencje ogólne z budżetu pańsiwa 6781 514,00

75814 Róż ne rozliczenia fi!Ja nsowe 100000,00

092 O Pozostałe odsetki 100000,00

75832 Cl.ś!Ść rćwnowa~ca §ubweJJc]i ogólnej 1 883632,00

dIa j;>lowiatćw
292 O Subwencj e ogól ne Z budżetu państwa 1 883632,00

801 Oświata 1wychowanle I

839004!17'



80130 Sżkał!! zawodowe 744590,69

205 7 Dotac~e celowe w ramach programów 138763,00
finansowa nych l udz:i ałern środ ków
europsisxich oraz środków, Q których
mowa wart. 5 ust.s p~t 5 lit a i b
IJsta'wy, 1Mbpłatności w ramach budżetu
środków euro pejiskich ~rea11low81lych
przez jed nostki samorząa u

I
tervtorial'neg Q

205 9 Dotacje oelowe w ramach prog ram ÓW 8159,00

fin ansowanych z udziałe m środków
au rope] sk~cnoraz środków. o ktOrych
mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b
ustawy 1 lub platności w ramach budżetu
środków europejskloh, realizowanych
przez jed nostk; samorządu
te ryto rialn ego

6257 Dotacje celowe w remach programów 597728,69
finansowanych z udzlslem środków
europejskich o raz ś rodkćw, o których
mowa w art, 5 ust3 pkt 5111.a i b
ustawy. ,ub płatf'loscl w ramach bu dżetu
środk6w ElU rope j sktch, realizowa nych
przez jednos ki samorządu
terytoria ~l1eg,o

80195 PO;lQstala dziataln osć 94 413,48
,

270 1 Srod ki na dcfina nsowa n ie własnych 94413,48
zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, .związków powiatowo-
gminnych, związków powiat6w),
sa rnorządów wojewOdzM, pozyskane z
inn 'lich źródeł

'852 Pomoc spoleczna 1 059564.000

l 85202 DQ!ll1! [lOffiQ!;;:i :SQolectnei 1059 §64,OQ

213 o Dotacj e celowe otrzy rnane z budżetu 1 059564,00
państwa na realizację bielących zadań
własnych powiatu

855 Rodzina 120000,00

I 85508 ~ .- Rodzin~ zast~g~ze 120 QOO.OO

232 O Dotacje oelowe otrzymane z pawi atu na 120000,00

zadan ia bieżące realizowane nCI
podstawie porozumień (um6w) między
iedn ost:l<i samorzadu tervtorialnego

RAZEM zadania własne 66461 764~O1

Doclwdy powieł'zone
1 ,000•.00 zł

I Kwalifikacja wojskowa 1 OOQ,OO I

D



Do acje celowe otrzymane z buozstu państwa na

2120
zadania bieżąee realizowane przez powiat na 1 000,00
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej

II. WYDATKI

W\'datki IW z{Jtltm;a zlecone Z zakresu admin.is.tradi rządowej
r-;-:;-:D~z;;:,:i,:;;;ał-;-;-8~5~1_R~o;.;;z;.;:,;d-=:zi:..:...i.II..;...l . ...;;8;.;::5.=1.::..56;;:.'_--:-----~-r------_---=-=-=~56200 zł
4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 562,OO

Wrdatki ,vlm.:ne 3 733 594.77 r,l

600' Transport i łączność t 600000,'00

I 60Q14 - - Drogi gtJbliczne Dowiatowe 1 6QQ OOO,OQ

1

680 I O lRezerwy na inwestycje i za kupy 1600000',00

inwestycyj ne

l, 750 Administracja publiczna 422987'fOO

15019 - ~ Rad~ gOl!l!:iató~
389987,00

303 O Ro1ne wydatki n a rzecz osoe fizycznych 372987,00

421 O Za ku p mat.erial6wi w~posażsn ls 4000,00

422 O Zaku p śro dk6w żywnoścI 4000,00

430 O Za kup usług pozostalych 6000,00

436 O Op~8ityz tytułu :zakupu usług 3000,00

telekomu nikacy j nych

75095 - - E'ozostał!i! dzialalność
33000,00

443 O R6zne opłaty iskładki 33000,00

757 Obsługa długu pubUcznego 876415,20

75702 - . Obsługa ga12ierów wa rtościowc1:1 18000Q.Q_Q

kredytów i Ro2:~czek ledn ostek
sarnerzad u te[;itorj_a Inego

811 O Od setki od samorządowych papi erów 180000,00
wa rtoŚJciowych lu b zadągniętych przez
jed nostkę sam o rządu te ryt o !'istnego
kredytów i pożyczek

75704 - . ROlzlic,b_eniaz tj!wlu BQf§:czen i gwarancji ess 415,20
udzieJQn!lch ~rzez Slsarb Państwa lub
iedno,s~k~samorzaoi.l te!)!torialnego

803 O Wyplaty z tytułu kraj owych gwarancji i 696415,20

PQl]!;czeń

758 R.óżne rozlicZienia 200 727j77

7581B - ~ Rez:e~ ogólne i celowe 200727,,77

481 O Rezerwy
200727,77

85,2 Pornoc społe czn Cli
438283,00

85202 DQmy ~omoc~ SgotBCZI"l§:[ 438 28~,OO



236 Q Dotacje celows z budżetu jednostki
samorz~du terytortslnego, udzielone w 438283,00

tryb ie art, 2'21 ustawy, na fina nsowanie
lub eońnanscwanie zadań .zleoonych do
realizacj i Organiz9icjom prowadzącym
działa1ność pożytku 'Publicznego

853 Pozostałe zadania w zakresie
195181,80

Pol ityki społeczn ej

~
§M11 Rehab~litacia ii:;awodol!!!<'3i s'QoIecz.na 19_5 ,81,8Q

osób nieDelnosorawR\tch
Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2820,00

na zadanta blezące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między

232 O iednostkami samorządu tervtorialneClo
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 19'2361,80

jednostek niezaliczanych do sektora
258 O fin 9nsów pubHcznvch

Z poważaniem



Dochody realizowane z zakresu administracji r,z~dowej

Dział Ro~dZJiał Paragraf Treść Wartość

TOO Gospodal1ka mies:ckamiO'WII
861188,00'

70005 Gospodarka"gruntami i nierucnomo~ciaml
862:86,00

Dotacja ce'owe o~rzymane z bl.ld:telU p<:lMtwa na zad ani~ bieeące z
2110 zakresu administraql rząd owej oraz inna zadania zlecone ustawami

00 286,00

L
realizowane prz.ez powiat

710 Dzi$tmość I.Islugowa
712200,110

,

71012 Zad ania z zakresu gęodezji i kartografii
1602:00JHl

Oolaqe celOlo'teotf'lymane z t::I'1JCl%el\Jpańs:twa na zadania bieżące z

zuo 'zall.reSiJ administraoji rz.ądowej oraz. inne zad ania zlecone ustaliłam i
160200,00

realli::owane przez: powiat

71015 Nadmr budowlany
I 652000,00

Dotacje celowe oirz)'mane ź. budżetu palistwa na zadaniabfeżące z.
21 O zakre$1J admi - is raqi rząd J;)Waj oraz inne zadania zlecone ustawami

552 000,00

reatl:rowane przei! powia'l

7511 Admil\isb"acja publiczna
204261:iOO

75tl11 U~dy wojew'ót!zkie
179262,00

D IJt.aCjre celowe otrz~alle ;;: budżetu pa fIstwa na za:d,ania bie:Łące Ol:

2110 zal<tesu administraojL rządo..vej oraz, inne zadania :deoone ustawami
179262.00

realizowane przez. powiat

75045 KwaliD\a'Cja woj$kowa
25 000.00

[jotacje osiowe olrzymane z bud%.etupań:stwa na zadania bie%ące z:

21 O zakresu admirlisltaqi rządov.'ej ara;! inne zadM~a zlerone uslawaml
25000.00

realizowane {'rzez powial

7'!iZ ObrQna n3,rodow3
8000,00

752 2. P'02.Os:tale w-ydatki obronna
8000,00

[!Jotacye celowe otrz~ane z15udŻJetuparistw-a na zadania bieżące z

2110 zekresu admin~tracji rządowej oraz inrre z~dan;a zlecone ustawami
a 000,00

rea1i;zowane przez: powiat

754
BeźPleczeristwo p~bliCi!n& i ochrona f"'z'9ciw,potarowa

A 598 000,00

7~411 Komendy powiatowE! Państwowej $lraty l?o%arMj
4596000,00

Dotacje oelowe otrzymane .lo b00zetu półnstwa na ,zadania biEi:l::ące'l-

2110 ;;::akresu adminisltaqi rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
4596000,00

realizowa ile przez pownll I

1.-155
Wyrnlar 8prawiQd~iwoŚci

264006.00

75515 Nieod:płatna. pomoc p'ra,wna
264 000,00

Dotacje celowe otrzymane z:budZelu państw::! n iii zadama bieżące z.

2110 zakresu admi'flislfaqi rz~dov>'ej oraz inne zadania zl!lcone ustawam~
264 000,00

~a~iz:oWan€l prz_ez powielI

351 Och rona zd rowlól
1 02.1 Jl' 3,00

85156,
jmiladki na ubeZplec:z_enle zdrowotne oraz. $wladc::emil dla osób nie 1028373,OD
'objętych obowiązkiem ubezPc;sczenia zdrowólriego
Oolaqe celowa otrzymane z budżetu państwa na :zadania tlie:ące z

2110 zaltffi'!iu admin~tracji ~do't\l'ej oraz. inne zadania zlecane ustawami
028373,00

realiZOll'łane przez powiat

855 Rodzina
388384,00

855GB Rodziny Ol:astępcz:e
388364,00

Dotaoje celowe otrzymane z budżetu p.ańsr."a na zedania bletące Ol:
zakresu administracji rządowej zlecone

2160 powiatom. związane z real1z,acjil dod,alku wychowaWCZego oraz: dodatku
388 384.00

dla zryczaltowan!lj kwoty sta no'Niącyd1

I I
IPomoc państwa ViI \łl}'chowywaniu dzieci

Razem: 7 287 507, OD!

SItona 1 z 1
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Załącznik nr 12
do Ucll'lorały Nr 025_10,9.2019 Zarządu Powiatu Kol kiego
z (1nia 09 stycznia 2019 r. w spra ie z.atwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowycb powiatu kolskiego ea 20] 9 rok:

Pani
Mariola' obezak
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
wKole

a podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego r 0025.10.9.2019 z dnia

9 styczni a 2019 r. v sprawie: zatw ierdzenia pl anó",' finansowych jednoste k budże lOll-'ych

powiatu kolskiego na 2()19 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów i

wydatków budżetcwycb na 20 19 rok.

15000,00 zl
1500000 ll. DOCHODY

_ ffi?ływv z oI;!latza zezwolenia, akredytacje oraz opiaty ev ideucvjne, w tym opłaty za
częstotliwo' ci. Są to opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemcom na podstawie
ustawy z dnia 20 lipca 2017 f. {}zmianie ustawy o promocji zcarudntenia i in tytucjach
rynku prac oraz niektórych innych u taw (Dz.U. z 20I 7 r. poz,1543 z dniem l stycznia
2018 l". wprowadzono opłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
sezonową oraz. rejestrację ·uświadczeń o powierzeniu wykonywania. pracy codzoziemcowi.
50% wpłaty stanowi do chód powiatu. a 50% dochód budżelu państwa ~ 2 000,00 zł
_ 'wpływy z ró:znych opłat wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu "vykonywa.l1ia
pracy udzozierncom - 2000,00 zł

_ od_ etl i od środkó\v gromadzonych na rachunku bankowym - 1 000,00 zł
~wlvw. z różnvch doe.hodów - zwrot ko ztów z tytułu wynajmu antochodu dla
Pov iatowego Centrum Pornocy Rodzinie w Kole ~ 10000,00 zł

3 313 7·92,00 zł

l 027811 oa l
u, wvn TKl

zdrowotne za bezrobotnych bez

są to wydatki na utrzymanie PO\! iatowego Urzędu Pracy \v Kole. a \'v'yna:grodzenia
osobowe ustalono plan w wysokości ] 623400,00 ł na 39.5 etatów. W budżecie
zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe (25411,13 zł) i. odprav ę emerytalną
(20 160,00 z), W pianie finansowym nie ujęto środków z Ministerstwa Rodziny. Pracy
i Polnyki połecznej. Z pi ma RP iP z dnia 5 października 20] 8 r. wynika,



że projektowana ustawa o rynku pracy, która miała wejść w życie 1 stycznia 2019 T, ulegnie
wydłużeniu. W 20 l8 f. na dzień 30 rzęśni a były to środki w wysokości 4142 900 00 zł.
Na etapie sporządzania planu zabezpieczono środki własne powiatu na sfinansowanie
wynagrodżeńi pochodnych dla praco ników finansowany h ze środków Funduszu Pracy

Z pmvażau1e:m



D'o,chody wla.sne Powiatowy Urząd Pracy w Kol,e

Dzi,ał Rozdzlał Paragraf Treść Wartość

853 Poz.os.ta.łe zad ania w zakresie polityki SIlotecznej 150011,00
,

8:53:33 Powiatowe IJIrzęd~ pmcy
15000,00

0620
Wpływy z ópfat za ~zwolen.a, ak.redytacje oraz opIaty ewldencyjne. w tym 2000,00
.opla!y 0:<1 czę510t]lwOści

0690 Wp~ z różnych opla 2000.00

0920 Wpływy z pozostałych O'ds-elek
000.00

,

0970 Wpływy z tó%nych dochodów
10000.00

I l' I

Razem: 15000,001

S rena 1 z. 1
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Wydatki na zadanIa zlee,one z zakresu administracjlrrz;ądowej Powiatowy Urząd Pracy W Kole

r Dztał Rozdl2:ial Paragraf Treść Wartość

8$1 Ochrona tdrowla ' 027811,00

Skladkl na ubez:piea.e:niemlfÓwo!ne oraz świadczenia dla
~5156 osób nle objętyo obowl~zk(e.m IJbazpiec:zenia 1 027811,00

tdrcrwotllego'
413{) Sldad"ki na ubezplec:enie 2:Clrawotne 1 02:7 811,00

Ra;tern: I 1 027 S11,OÓ]
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Wydatki na zadania z'lecone z zakresu administracji rządowej Powiatowy Unąd Pracy w Kole

D'Zlał Roz-dział Paragraf' Treść Wartość

853 Po'ZOs,tałB zadania w 13kM9\e polity~1 &połecznej 2285981,00

B5333 PowialOWfi lJr:iędy pracy :2285 981,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do WYl1agrodreń 6400.00

4·01 Q Wynag rod;renia osobowe pracownlllów 1 62'3 400.00

4040 Dcxłatlkowe wynagrodzel11e roczne 11'6685,00

4110 Sk.ładk.i na ubezpiecz.enia spO"1ecz:ne 29Q OOO,DO

4120 Skł-adkl na Fund\.! $.2 Pracy 30500,00

4140
' Wp~atyna Pańslwowy Fundl.lo~zRehabilitacji Osób .4 500,00
Niepełnosprawl'lyrn

4170 Wyn agrodze nla be;;::QSobo~ve 1 Ooo,OQ

, 4210 Zakup materiałów I 'o\IYp~a±enla 2,8000.00

426iJ Zakup energii 45000,00

4270 b-kt] P uslug remol'lla,wych 5000,00

4280 Zakup usrug z:drowotnycł1 2300,00

4300 Zakup uslug pO~ostalych 62000,00

43-60 Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnyell 460'iJ.OO

4400
Opłaty za admin islrOwanie i czyns,2.B za budyl'lki. lokale i 3600,00
pomiee;.;:aen;1l 9Euażo'iVEI

4410 Pod róże siu%bowB krajowe 1 000,00

4430. R6:l:ne opiaty i skladki 5000,00

4440 Odpls~ na zakła.dowy fund iJ&Z świad (';'Ze ń socjal f'Iych 54000,00

4520
Qplaty na rzec:z bud:l:et6w jedn ostek sarnorządu 1 896.00
terytorialnego

4700
Szkolenia pratCOWfl;kÓWniebędących czklnkami kerpusu 1 100,00
słuzby cywilnej

L Razom:! 2285981.00 I

BeSTia
Strona 1 z 1
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