
Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok
, J

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVII1I187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

. ,. 700 't_ .-., _ Gospo~arka mie~kaniowcr " 1'+<" _ '~;;~-:-Jt~'~<:~_,!;~ >.<//:,;,.:( ~'", ~,"" ".,.,~ ~ ~ - 17 513,00

70005 ,'- Gospodarkagruntah1iin'ieruchomo~ciam,i" ~~"~":,.- ",' .i;', "_~' -".,", ',' H =; "v: ,-·,;t;"~~ ·Fi 775~3,OO

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 77 51300
ustawami realizowane przez powiat '

"'~:710 ~.", • ;:."::'" Działalnoś~'uSł~Qo"';a: ,*1 ·:'-:"~:filr.!~~'\'I·~,·t2~:':?:1:1i,~~'~~::~:;;"~;r:.~.:;,4",~III""~·:;;t~X~'!(!(\~'~,,; :''d' />'",:" ".' ~ 663~PO,00

71012 Zadani"azzakresug~o?ezjii~artogra.fii~ - _,,__ 'J:' ",' ,(;', ,:i .,," &" , ,(~ «: l ~,65489,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 16540000

ustawami realizowane przez powiat '

71015 NadzórbudQwlany ,t ' ~. ,'" ~' v . ./ i" r' : -fi;, 498000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 492 000 00
ustawami realizowane przez powiat '

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 6 000 00
zlecone ustawami realizowane przez powiat '

•. .- ',_ '- ' -~ ~ -"., ~~ •• O!~' .,- - ,..,.. łf ' , - "'" • ~" ," " ",' "'i' • .' '," ',- ,,.,.._,,,.-,, • ' ~ ~ "f1 -;;J~' ,;:;" 750 ' c. ~ ~:. Administracja publiczna ' ." "",'- I~ li :J.:.'" ,,;"" '!'-I';~:" _,""-'J s"'~:;';,[:~,,- <7; ,,; ~.fi;;;-"~",~,,~~ 6'i'i~"P~~·;_'ri"""":,.ti;;j'~~~~' _":,:' :" .". ~18831200
"rf:- ", . .~ ~ ~ - -.;: :... ~~':"_:;""Tj\ _ r__~.,·._"l..o%.~~""",;.:t.··'~,;;t,;.•.,_~,~_.•._,~~,~~·" ~~1"'_';"'~", .."';";'łi-.""_..,. .• .._...j" •.Jłl .•.;~~I..~~~.~ ~ ~,~.,~ ,,~.w.;,._' '- ..... ~

75011 ., Urzędywojewódzkfe '~'f; i~"'- '. .~ 'f, ,,,'l'~~'Si, '" '," ,__ 165312,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 165 312 00
ustawami realizowane przez powiat '

75045 Kwalifikacja wojskowa ",'-1 ',' ,'. - '':':' ,23000.00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 23000 00
ustawami realizowane przez powiat '

754 BezpieczeństwoPublic:z~ei.ochrti'naprzegiwpoża~owa ,,~~c ~::Z~ji;,- '~.t_.,..~t:._'-::L5~, _~_~S~.~ 4422000,00
.~~.....•. ' .~

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ;' 4 422 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 4422 000 00
ustawami realizowane przez powiat '

",,- .' • 7 ..,. ..' - ~ '-. :~. '~'i' I ~r''. O" .''1. _" >" _., "':."",;;,";, , ,,_o <j\' ~ 'l '~" ,~- . _•."•.•.•, ..
755 _;~..~ Wymlarsprąwledl~oścl ~___.,.;-!2~,.~~C~~'~~'~'::i~,~~~;rL_r:l,1'..-, ".J[';_-".~~~ , ':'~ :, ,~~ ~s.o416,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna .~ 1<1 _, • < 250 416,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 250 416 00
ustawami realizowane przez: powiat '

-D 851 _:'i, '. I:.· .. ,. Ochronazdr~~ia ' " ~_~ .'" -' <- "~'", ~";' 'o'fu;', I.> . -, """ -,"';":l; ...•;."":-",rI,III; .i : ,_-::: ~- -" l'~ #~';";i_.,< '1:';~,. 'w ;t:~::l'''':~~t~""J'.'- ",::<' - , , 2 494:411 00
- • 'Oi..--' _, " ' i\l~'," !!.i' /' ',;' Il','.- ".;,,: ,-,"'ci; ,",'" , " ,!li"" "':'1!,.. '::'~:;,' -Ż>» -.J' '" - ",

85156 Składki na~bezpieczenie zdro":',otne, oraz świadczenia dla osób nie o,t)jętych obowiązkiem ubezpiepzenia Zdrowotlleg-o ' _'no'. -_ ',' " ,i ,.. 2 49441,1,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2 494 411,00
ustawami realizowane przez: powiat

-r i> 855 "C' r> •••• < Rod~in'~ ,'\','11" ,~t "<~:'~:-' ,c. ,i ,~:": " ' ",;, ",- ~Z'\'< Z. :,' ~,,+:. - , r;:':"ti'''''' .: '450560,00
, ~-,... ~-" f;;«~.1 .,. ~ ,,, ~_. ,,"'\~ '5'.fr ,~ . ~' .•...,."8:-,,, •.,1 "~. r#:" ~ ;_...F{~- ~"'.:~' ~1ł~••" ~: ••_.~:.~- Wl:''';%~~ "'" ;;.";, . ~.;J,~",-":1,(1 .

85508 Rodziny zastępcze, ," '~ ~~~.' ,.',," " ' ," < '~7'" _: '~ 'j' <~'~~'">'f:' . 4So.560,00



I I
Dotacje celowe otrzymane z budże ' j. aństwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządo- )' zlecone

216D powiatom. związane z realizacją d, ku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwo., .anowiących 450560.00
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Razem: 8546612.001

Prz.~ Powiatu

Marek Tomteki
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Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXV1I1I1S'112016z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

-700 > i<:. , ," Gospodarka mie5ł!taniowa, ~ '"< ,- ,....." ;"~ ,'-. " .:"'".; " ~~~,''" "'lo<' " ~f' .~ ol n 51,3,00

70005 ,. ,> ; Gospodarka grunta~i i 'nieruchomościami ' v •.•!'. , ,~'." '/ :,>" t' 77 513 00_ .~ i~ • "

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9613,00

4260 Zakup energii 124,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 276,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00
'~~ J _ """·'''_'_'rAJt,-:.._",r-.· ",-"_l~~)-·-:';:..·.!"'"L'~~,,)_-.~'"_ ~.< •• , -"l~7'1'-!I" "",_;,., ',~~' ", .\"":.",,"'IJ!" '••.••.- _,""lO ,-"; c- >'

? 710 : Dzialalnośćuslugowa", I,. Ill" . - '~'~'.li_"~,.z"..= ;,:~<~,-,'\f:"j :~.':"" ;,"_... -"".:.,".';.1i ,·'<'::\'jl.":'··~· ~"''::' 663400,00
•..~.ł..~_..,~••.._ •.•..•_.»--..,.,..,;~~...._~'t'~. k· __ ",.;..M,,"l"~_••• """_ •.. _~.1.- '!!- .J;;,'"---1". _._~ -,",,., •.,.,..,... -,r"_.-·;a,.._~.,. '.;>w,_.t\.-<.- .• ~ '.-, .~_

71012 Zadania z zakFesu'geÓdezji i kartografii. i3~~'y~r:: i!i "'?', '~"!n ".• -,~X '''ii~~;::';f""; :,.-,"~": >,' !~'",:;~7";,- -;,,'! '":' . - ", '''"' - •. , 1654'00,00

4300 Zakup usług pozostałych 164 400,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00

71015 Nadzór budowlany i,i 49,8000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92232,OO!

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 232 506,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26762,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61900,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00

4260 Zakup energii 6000,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 44600,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00



lo

4400 Opłaty za administrowanie i czyns )::1 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ) 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 326,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 200,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 174,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00

" 750 ' ., Admil1istracja ·pr.blic;:na~ ,~ ~~, ,_"'!, ", ~",.,,, ;'~~c~~~l~.::~,/:- :4: ·i~..,.jz:."·:.. "" T ~"S.., ·~,5i'~,~~.f}~~'$"~ -"~" :~7!ł ,,1.88,31~;Oo
"" '''; - .,.,~ ,;"",,'k.-""'-~ _ ~-;.:"', '-;;._ ,~-'7;'!"O'-=' •• ~,...-_~"""m !;;::';~''''''' ~,..,~ ,,::"1j,....;_~. , .•..~..•.._.".. •. ~~'" Ił " ,:. .•.~.~~... 'V

75011 Urzędy wojew6dzkie - ;;' , : c' -~ ,~'<~.:i" r. .r= ~ , 165,312,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 636,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 676,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa' , • > , ..; ,', ~;::',"',.'' ",<._ "".. :~' , _. . '~"c 23 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 4500,00

, .• 754 • ,,"',: Bezpieczeństwo public~ne iochrona przeciwpożarowa ';~'~::;,>;-i--; r';f/' ~','"..~[;:~~!-<:::~'~,~",,~ > ~~:;."j' , ~4~~ 000,00

75411 Komendy powiatowe Pańs~;';"ej St~aży Pożamej., .,:",,~' -»:'"~., . '"', ~c'.j~.". A; ; .. --; :;: ," ". • ' .4'422000,00
, " .. n. _. ''1''""c "& ',' " , ,; '"."';;,' C" _l." ,.'" . ,T "

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000,00

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 168 955,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 114 593,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 620,00

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3034639,00

4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 68 005,00

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 249 157,00,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 336,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 043,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,00

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 414772,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98767,00
------- -----



4260 Zakup energii) ") 85000,00

4270 Zakup usług remontowych 12120,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 15439,00

4300 Zakup usług pozostałych 72 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14760,00

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

4410 Podróże służbowe krajowe 4000,00

4430 Różne opłaty i składki 2 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00

4480 Podatek od nieruchomości 14 122,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 390,00

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4000,00

", --'_'.> - ' ,',," ,', - ... " ,'. ;i"~"i!I:!.:''ff5J{:;",~"".m~'~' < :;. "'. ,- ••• ··I'r.:: .•~'1!'",.......•.••'.".~.·,.'1' . ';'7C",-'f"-·~;;r,., . '~~ił';;;~?~h" "f'" 755 '",'" , ~ymiar sp~wi.ę"$Uiwośc.i.', .•~..',. "',~1;,;~·,~...!"·~;.,.",,.l~:is~;~;':·<2:;.tl'~~;;::'':'I't,"".; :i>~~'".~'~iłi",;,;,.f,~:.~~~'J!'~!~" ii.,.' ;!t"';~;:~~~""r~ ' ..•.c.,· 't~250,.:4:i6,OO
" ,.".::1". j'J,' ~ . /'., " '"I" _-:;, ot~",•. :Iw'll~""~...;A,"..c., ••••••~,,'_'~:_,~~,~~~ ••~ ...••~....i"'-;j' •..:o.:' •• :;t)~,.,.,;t~, " . .~ ':; ~~"ro\'I.;'~~-ł;.~ ..",<-w'~)f:W:_"·.l~·;; "~'I "~J~";'_. ~~'70:-... " , : .~~ . - . -. .'.' ,0. ~

75515 Nieodpłatnapomocpfawna;" HW',~~j '''" ',.<", .,.,'~.;;::.':,,:';;'C "~,o '.•J;~"·'i,i' .,<1; $, ,. P"'~"".~',;;1t~;-;J..·250416,00

2360 Dota~je celowe z budżetu je~nostkisamorządu terytorialnego, udzi~l?ne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 12145176
zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego '

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5512,48

4300 Zakup usług pozostałych 123 451,76

851 Ochrona zdrowia - ~., .~-"-,<:"> '" _ --- ~ •.. '::,'~ -!' 2494~11,OO

85156 Składki na ubęzpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2494411,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 561,50

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2493288,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 561,50

855 -~ ''-~.' Rodzina ~ -~~~;~~"~!,'~ ~;!:~~~;'~~:}~:~r~~~;~i,:=·.;:~~;~~~~lt~;~~yr~~.:~~:~'.~i,~:~~:!j5~~~:::~~.~,~r~.~~-1f:·~,:1'~~}!-_·~ry~ :'~: ~ I~'_~~_ri~~:~:_~.1 450 ~60,OO

85508 Rodziny zastępcze I '\ 450560,00

3110 Świadczenia społeczne 446100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3727,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 642;00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 91.00

I Razem: g 8546612,00
'<

Marek Tomicki



Plan wydatków majątkowych na 2017 rok
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały
budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600 ". ... Transport i łączność ,'.) - <l~, _ " _ ,"" ' 'l, ~;~',;i'~j',:.' ".i:, i;:.~ 7 555 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 7555000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6619356,62

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Maja-jasieniec 64 356,62

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

Przebudowa ul. Przemysłowe] w Kole 40 000,00

Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole 6500000,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595349,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Maja-jasieniec 595 349,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 294,38

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Maja-jasieniec 340294,38

'O il-Jo;;", .j; '1J 'c,'t;" ,:i, • ł I ś' ć' ł " , , -..L., .t;~,~:;'i\: ~ ';J;f,;7:::.~~\{",.'
1 ,,71 ili~, ,. .• 't,." ,::"",~''i.~,H,' "Dzla a no us ug0't'a I,' L_ :i!:'~':>"'~}<"ł"';'~-,,:~~i~ , _;'w.,\[,'~!i;,!II, ~1!7,521,23

71 01~ .. ' Zadania :ż zakręs~ geodezji i kartografii ,: ;f' -, ,,, - / '"', ;, ",~ ~f';:,,, 81 521,23

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 81 521,23

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie 81 521 23
elektronicznych usJug publicznych Powiatu Kolskiego '

,71 015 i~i' l. ' • , tJadzór budowlany , " "" 'l'. ..." i,~>,t ' 6000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6000,00'

Zakup zestawu komputerowego w PINB w Kole 6000,00

7'50,~t.·,,' i!\~'i,k~" .~ Ad i i t j eu , ' , . ~!~ •• :,~:r,:';ł'~ '"i:'~'f.'"J,f'·t' 1 03000!,', , ,., . r. " ~ '. m n s rac a pu Iczna, ,"", ";, .'",,~ .•.:,~!",',: ;',.: " ,." "",' "1' ~)~ 'ł/!''> "~,, ' 4 • O
''/""", _'''., ,'".... -.• :\-,._~1t."'.;,.lI:IIJ~ •••:,,,,~.~ ···,,J.,·_.~:;:*·v·.' I'jj" ..H ,.~. ' l,.;ii'~ "" ~~_ ~i,,;~_ •. " ,'~' ','

. 75020 .~ ,,'. i"f Starostwa powiatowe' '" ~. .,'. '.! .~ r: ',';" '.:; ,,',<t"':;;:,"-",. ~':!,-, 140, 300,00
,<j -er ""l'._, •...,' -ł "~~ ~~

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100000,00

Montaż nagJośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole 100000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40300,00

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie 40 300 00
Powiatowym w Kole '

801.' ,:.,~,;,_ • ' . Oświata I wychowanie f. ' ~'1,'~lL;,~~·;f·\\~,;\~r:~'7.i<;,~..:d,~ i.t, '::·~~~~C~-~:;;1']'3872,00
.~ • l.i: '4. I.f:l.&l"Jl' ro: :7 .••..•. l ..•..~ ~.::~tJ~~ ._"'r}', lo -lrl 'I..' ~. ni

,801~9,1!!« 'Szkołyzawodó~e I; ·,,,·.· ••"".1 ", ". "'J,i'··,.;",·:,'\"c~':'~~,,,, ,,~!!,;',~if(,\r.·' '173872-,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 073,02

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - 62 073,02
przebudowa części budynku warsztatów ZST

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 111 798,98

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - 111 798,98
zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST

:'851 ~ -', 'M ' " '" , Ochrona zdrowia ' ". ~. ' ? l:, . >11 e ' , . j.1" ~!""'\~' . ',: 3041'452,40
'.' >:I' ,~ ,.:!'f: .,-. ~ ~ •• ~~. '~.' "l_.'.:{j<~ • ('": ,,', .

l 851,1,) , " Szpitale ogólne . , '. .' . :,,iiZ . ~ 700 ooo.oo
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 2 700 000,00
finansów publicznych
Dofinansowanie do zadania pn.i'Rozbudowa, przebudowa i modernizacja
oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usłuq medycznych 2 700 000,00
świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"

85141"" "R,atownictwomedyczne ;0' ;" "~, '-"'. ~.( , "'93.290,40

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 93 290,40

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Strona 1 z 2



Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy 93 290 40
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie '
Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

85195 Pozostała działalność 248162,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6309 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 248162,00

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: 'Wyposażenie
środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 248 162,00
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu
województwa"

854: ",. ,(;, .1': ff ~:".,! Edukacyjna opieka wychowawc~a i""'''\:,;J~C :{'._i'.--," ~";?;;e~f :.:·~lt~~.i<;.-;:,1800',000,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , .' • • ." .- .." Ji • 1 800000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800000,00

Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i SS w Kole na potrzeby SOS-W w 1 800 000 00
~~ ,

Razem 12798145,631

Przewocmjczący ~y Powiatu

Marek Tomicki
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
XXV111/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016
roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2017 rok

WYKAZ. DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2017 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
;:: KLASYFIKACJA .,' ' ,.::" , ': ,",,'<'" :. '- '" "'~, ;'T'..;;:~-",.,,~:p •. _''':'''';(ó' ,'" " " "' '" -;;:'~t''i;';:'':!f# 'Le ; "

" . ' • ' ' , "" "'" "",' ",';:'ł.,: t-;','r '-",d: KWOTA DOTACJI . _ '. "5 "
L.P. BUDZETOWA NAZWĄ PODMIOTU ,~" PRZEZNACZENie DOTACJI ':':'~; ',,' ',', #J - ~ ~ , '~,

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF , ' , '_;._,, _, ., .• ., ,_~_.~ _. , ' ,_' -~~,' P,RZEDMIOT,OWA PO'DMIOTOWA " •. 'CELOWA

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA' " ~~~,'.:~ " , r,'" ~ ~ o,,' " ':f , ' ,,'" , ;~ ~"~ o.oo :~, "~'" ,- O,ąp .~ 3 04{~~.?,4o.

Dofinansowanie do zadnia pn.: "Rozbudowa, przebudowa i
1 851 85111 6220 Sa~o~zielny Publ~czny Zakład modernizacja oraz wyposażen,ie SP ZOZ w Kole wraz z 2 700 000 00

Opieki Zdrowotnej w Kole rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz '
mieszkańców powiatu"

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

2 851 85141 6300 Województwo Wielkopolskie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby 93 290,40
Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska
Michałków w Ostrowie Wielkopiskim,

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

3 851 85195 6309 Wo'ewództwo Wielko olskie wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 248 162 00
J P leczniczych w narzędzia Informatyczne umożliwiające •

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami
leczniczymi samorządu województwa"

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ~: ", -ił"'-~;," -'! o ,-~ > :/~~:t-S~~?i-::0,00 , "::~'~~,:~.~~.-0,00 "/ ~ 55311,24!
4 853 85311 2320 Powiat Koniński Doołfinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 2181,24

sp ecznej

5 853 85395 2317 G' M" k K I D fi " kt "Z T k" 47 537,37mina rejs a w o e o rnansowarue proje u pn,: ros ą 5 592 636 853 85395 2319 ,
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2320

232085510

85508855

855

7

8

KLASYFIKACJA ... , Jj'--~." .... ,", ~'--:., . "- ~:~~~ lY"-~ .~~.....",-""..."" y, _ .._"""'..•••.~ -"'~,,~""ifzi - • -1",- "J. '.'.'''':' .. --:; .,,~:' " ,~•• )' ':l', .~. -.- •.•• .- ••• ~"':-~.~" .:;~'.,,- .• , ••• .('!'... '.~ł.~'N<·,,,,.· :,;.;;r:-,.a;.;.- ~'."~ • ,)~~ ,"1IJt. ~..., '~":1i: "!'i_ł."?~~~,~.' f.~ ,.•T!;~).:, ~
~, " . . ,\ "". ,,">. ,::~)": . >' ',,,/' ~'r< " ~";:W'" 'lii-, '." ' o -', ,,;' ~:!.ł:, ' KWO,TA DOTACJ I, ',~o~ 'i'>l;#,~"':":,I}J""'4 'ł;
L.P. BUDZETOWA .. ;' NAZWA PODMIOTU ......,;"':.~~:.~PRZEZNACZENIE DOTACJ_I ,..' . , 0/ '~ •• 'lio . .."" "-'~"','r' ,"',; ,~p, ~ ~ ~

DZIAŁ I ROZDZIAŁ IPARAGRAF' '.' ~; /",'0 ., p.~~~;;;.._.~ 1"0'; '",,,',o - /~ , .L="'~~_;.._.~ ';-PRZED"'IOTOVv~: o~:POD","OTQWA,: oC,ELOW~:c,.; .~
DZ/AŁ'855-RODZINA w' ;:~,~'".:(!';',;..... . .~F;:rf"~ "'ret':;' :,",~tt:"''::Il::fl.(i' :"';~~ę:,-,;::;_ri;, ,c .00' -;f" •• ,., 000 "::,;_,;;_,_'.-1t':1foó .""Ol ~ 645:0oiroo:. "'i ~ ,'2. ~';'_ .•. ';,"'-- -'~"\:::f__ __,'.. ,_-__'",-'l!.'> ""," " > _'

Jednostki Samorządu ""
T ryt 'I Dofinansowame pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 145 000 00
e ona nego '

Jednostki ~amorządu Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- 500 000 00
Terytonalnego wychowawczych '

DZIAŁ 921 .: KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"st! t.-::'t,';"~~~::"'~ ;-. "~i.>,;;' , ,~ ""I' 1:5:/' ""~.t=,,; "':-0,00 I "F ~'~lf!:'~~'~O,OO, "-"'iF;J!t!?1071~0;OO'
3000,00
2000,00

99 140,00

9 I 921 I 92109 2710 Gmina Kłodawa Współogranizacja Imprez kulturalnych

10 I 921 I 92109 2710 Gmina Przedecz Współogranizacjalmprezkulturalnych

11 I 921 I 92116 2310 Gm ina Miejska w Kole ~~~nansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w

+----------------+----------------+-------------~
12 I 921 I 92118 2710 Gmina Mie'ska w Kole Wydanie,p~blikacji :'JózefPiłsudski w świadomości 3 000 00

J mieszkańców Ziemi Kolskiej" ,

't'" . .' -; ,~"! 'Ii -i, , •• '\ ~,.(~;;;l.>''''-_,,:.-~t."C, o ;""7;,, .i,::.'.,.' '?.:': pJ;.~ ~:, . ':;;, ło.. '::;:'"'::-'l~"RAZEM: '~;::',•..:.:{·~~:.i;;fil"o;ool:ft~,'~1~~'i~~,~.' 0,00 :' ',;'3.848 :90.3,64.•
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

.' ,,'; • 11'-"';;. ~ ,"'- '., ".~ ." ',... •. ~"' '''-''' '.• , '/li-../" .~ '1,." - ,~"", ::~':""~-::'~': ~.. ą~"',."."',,~ji.,.i~:,i!t::~i '" '7'i~>"" II' "PZIAŁ 010- Rolnictwo I łowiectwo ..", ,i;l ,'''' -; J' ~, ' ''';,~:' r: .,,_-""';:,,~~::..:.;.i..::d;", ~f :!z::~:~'ilJ.::!:."2,,0,00, ? "r,:;'<i;t;';j, ~.* 0.00' ~',':~r '1.0OPO.OO,;
13 010 01008 2830 Spółki wodne Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych 10 000,00

DZ/AŁ755 - Wymiar sprawiedliwości' ~, ,)'!J!'~'··,r;-::-J;:, :~: ,'if" . 0,00 ","_~ ~.;., . 0.00' . '121 451~7ę

14 755 75515 2360 dofinans~~anie zadań zl,econych do realizacji organizacjom prowadzącym 121 451 76
działalność pozytku publicznego '

~ "',.i_ ~~-'7:' .:;.~-ot.:~ '::-:-._~-·.ł'~;:C· D:r;~--;'lj:'->l~i"" P~""7;;;-~-~~i ;t ,. ~:..~ "~" ~2'~..JJ
DZIAŁ 801- OSWIATA I WYCHOWANIE c <:s, m _ ,l';::;_'~~;-:~~~~'0,00' ~...:;:',976 063,00 '~o~:'''''~' 0,00

Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół '
Placówki oświatowe niepublicznych, w tym:

15 801 80120 2540 niepubliczne - Liceum Ogólnokształcące 244348,00
801 80130 2540 - Szkoły zawodowe 731 715,00

Razem: O00 976 063 00 O..LOO
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KLASYFIKACJA
L.P., BUDŻETOWA ,

DZIAl I ROZOŻIAl I PARAGRAF
-

.1
NAZWA PODMIOTU ..s- ".....~~~~N~C~ENI~~"i.,!?OTACJI

0,00 I ': ~.'.,'''j''_' 0,00 L ..r 456 289~00DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA I·~.

16 852 85202 2360

":" ~~ f';;~

Dom Pomocy Społecznej dla
Dorosłych Zgromadzenia
Sióstr Małych Misjonarek INa wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.
Miłosierdzia (Orionistek) w

Kole

~ )~.~~.'1'lj~F;~':",,::.ir' .', _. ,..••"';~~;;~ -?,g. ""-'1
10.,;;. -' "i;-'l" ': .. ,~. KWOTA DOT:.ACJI 'f;f;;> - ~i.~ .
PRZj:DMIOTOW~ rpODMlófoWA il:' .CE~OWA~·

456289,00

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ;;~";~.:,,~-.7:I.;'=~_~.:',

17

18

19

853

853

853

85311

85311

85311

2580

2580

2580

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym w Kole

Kolskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych "Sprawni
Inaczej" przy ul. Dąbskiej w

Kole

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenia "Sprawni

Inaczej" przy ul. Dąbskiej w
Kłodawie

Dofinansowanie kosztów działalności placówki

Dofinansowanie kosztów działalności placówki

Dofinansowanie kosztów działalności placówki

.':~:~!:~~<.0,00 ~i 230 945,40 0,00

87249,60

54531,00

43624,80

20 40746,32853 85395 2587
Terenowe Koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Kole21 853 85392 2589

Na dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską"

4793,68

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA':QPIEKA WYCHOWAWCZA'- -~, )J,. ;Jt!"•••• .itI. ~ ~•••.
.t. I:!l ,._. f:~;r;.~,':;~,:,_ ;:" t

.~_.~.'~" 0,00 ''.fi: "1.726 488,00 '~: .; 2000000
~.•J I

22

23

854

854

85412

85419

2360

2540

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

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

Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-
wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej
umysłowo ze sprzężonymi kalectwami
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KLASYFIKACJA >, j' , " ,;., '" ",-~-" •..\'f"-~""."-'" '~ -..... ",' ~. ~'-"""T.t· l """'k" ...
• ;;~."'_';' ~':,(:. 'A' ''',''<1' . ", c' •• f i';~::~~;'r;!.,\~~'!··;!!,;.'KWOTAOOTACJ'I: ,..·..,C~:f:l..:.l;t}~~;··.,.•• ~'·,:,;.

oLP. BUDŻETOWA ,c,. ,,* NAZWA PODMIOTU \.. i~;f PRZElNAe~J:NIE 'DOTACJI.:," ;: \1>.0 "~ ''l1' • ' :,', . ':' : . "." . r;;, '. • •• i~ : . ,"

,.,. DZIAŁ I ROZDZIAŁ I PARAGRAF '" ::.' .~. ~;:'-' '," .-\.,: l~:,'.:,~,,':'.$:. ~ , .. ~..L~ ~ ~:7PRlED_MIQTOVVJ~'~~PODMIQTOWA,: .; .. ~ 'CElÓWA fi'

~~; , - - _-~~:~~:,~,:_l!"i;~~~ ~ ;, _ - 'fi! .Ż __ :~:~. . ,,-,,;~ ,. ~ ;,,.-, "'; - ":';'" .
.:' ...., ,.,_'~.);."u"'; ',''''-;.: ". .·~·~.·"'l ".~ '0,00 i" .<. ';'.' :'_" . 0,00 i:I ''t1 36 '000,00

..,~. ~ _' ~ ..(.;~...•••=~". "M' _I ~r ,__ ,_ • • •••• :,.~ -~""'._ .oo(l,,,,,. t;;,-~",

...

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARQDOWEGO .

24 I 921 20000,0092120
Parafia Rzymsko-Katolicka

2720 [p.w. Św. Stanisława w IPrace konserwatorsko-budowalne
Białkowie Kościelnym

25 I 921

60000,00DZIAŁ 926 - SPORT I KULTURA FIZYCZNA

92195 2360
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego 16000,00

26 I 926 92695 2360
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego 60000,00

.,"'.': itI,;' "'~l U ~ ·,iJ'~',I""" ..·..~-""7r-.:r.~.._.~-":~~le-?7. -: ":~~.>-:.'~'-- ,. 'ł'l

r:.: ,,;~"' n~.· ,., «,~,~~.~..RAZEM: 0;.2933.49640
'" ", ",,j ~•••••.' _~><'" i:.ó" I!JIIII; ~.~"_ ", "'" ltt.,,,", ,iii: ~ '~J .,. "'" ' " ~_ t:-

,.. 't; .--: ;lt~'~~~·~~~~ i~~·'~·lI~ - • __ - ~ " >', :}!: .~~. ;, ~~ •• !;~"'. :l' 'fl~<y;-!~ ~ 'OGOŁ'E••. ." rj. =, ,
',' ., •. ;" '" ~. '._. .' .,.~. C··'.O - ~- •••• "o e ,."," __ .. l' " ~" ;~" •• ". s:t .• '''':,"''''' {:"".' ,. ,,:.~~ "';,;J' ". " lWI. 2 933 496,4011/', 'ł\ ,_' .n :;_~. .....~"l,[f";;~"", .,"-:-:r._~_ ~•....__,J ~..:' ':..-•..•••'_"~_,..;..•,'_ _JJ_!-...~.•Q'~...__.ih,~~~ •••~""""""~t""-" •.-. ..;;:, . .

':~J';::·/~:J;j~,.·~~r;~;~-:_:t::~.J~:'~~OG,PŁI;M DOT~Gjl= ~RZEg(VI~PTQVY!=;'I?OgM!OT.QW~ I CelOWE: ~'..~i#~łii~~lt.. ·'l·4§§. ~40,~{L·.~f9~~·iIIt.. ..

PrzewoctRiczący 1Y-(c1Y POwiatu
fp-;r

Marek Tomicki
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Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego
NrXXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia
2016 roku w sprawie uchwały
budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017
rok

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK

L.P.
KLASYFIKACJA- ~~'.' " h' .,;~ ,'''' -_" .~c ~ --. ,- ,_. ,- " -, ":,,,'~I ,.-o ;;,,\., .::l,. ~ -, - ""-'.,.'ił'

. . . ' _ -..., ..: ',.~., ••.•. ~ ,'" "','~ :'~ ., r:1>'~ 'J • ~~::';? •.;,-~~.~,'("::\1'_ '''.~~>d; "~Il:~~;';;, ~; ",:t,. ~ - ~,- I~ I '. -' "-, . ;\'i.-..NAZWA ·PODMIOTU:·,~ •.;I;;·_~ PRZEZNACZENlE~-l)OTAC.Jt.~-~ -';.:"'-;,~~OTA ..DOl'ACJI W':l.,~:f
DZIAL 'ROZDZlAL PARAGRAF ,;~~"; '"' ,~":;"-t'-"i"."~ 1Ii::;"~)O.i . \'JV:ł"'- F.'~ ., "'~T"'~' -oót~ , ,~~~.i'}~~' ~""~." ..~~~7~. ' i;~~rEf.olf·

~. _.- ~~- "'r._ 7,- ~ ~:,- ~ ~ "",'" .•... ~ ,,,,,,to II •••.r.:..c#:. ••/.?;~.,J:-;l."Ii:;•.••••.",: ", ~"",' ~. ,-, ., .:

DOCHODY OGÓŁEM

1 855 1 85508 1 2320 1 Jednostki Samorządu Terytorialnego

WYDATKI OGÓŁEM

1855 1 85508 I 3110 I Jednostki Samorządu Terytorialnego

Dofinansowanie pobytu dzieci w
rodzinach zastępczych

6S 000,00

65000,00

6S 000,00

65000,00

Dofinansowanie pobytu dzieci w
rodzinach zastępczych

Przewodniczący R9<f:{t'owiatu

Marek Tomicki
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Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr XXV1I1/187/2016 z
dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2017 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA 2017 ROK

, ~p~~~I , :\~J!t~~~~-.~~~-1~J.~'p ~ l' ' ',;-', r -~ "\._, _-. -łł ~. ~_ -t' ~":~J):ł~~;~~'~~~ ~~~: f~\'~~J~łLIr~ ~~. ,~~:~ti··~ ~~~

Paragrafy .,..D;$;'~"1"t...,., WYSZCZEGÓLNIENIK, !':'~1':<~'~~1 ':,r .: ••'I,,;).!~KWOTA ',w,zł~ ;~l:'~~;~
il.~t,'~1-.~{:! ',f ł'C<;_~'li:;~\\-f ••' ro.· ;I,ft, '~l-i' .•,i{·r;1, .'~\~~~ ~~ "~' s»> ,~('-'.; ;,)~·;,,~.~\:.jt,1t"'-~l~~~.. ~-~~')t, wt(~'_:'._ ±r ..•.j.:;_. fi:: '.,,~-'~lP:,·Jt~-

• ,,"' ,<_ - : ..~. '. ' . . • ~ ,,:1(, .• ~- .;_ ,,'~~:';1' Y.'»._,.., .;41;;'j.1.."l ....:,,.~... !;:.,-. ~'1', ~ ,',,$'. ,~ -',', , :'_.,'::•...•

952

PRZYCHODY 4000000,00

4000000,00

ROZCHODY l 016063,92

1016063,92

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

prze~7pOWfatu

Marek TOmicki

Strona 1 z 1



Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVIII/187/2016 z
dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2017 rok

PLAN DOCHODÓW

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok

, ',.
;r, ~~~1~~~'~;~1~.~. ;4:r '. ~rl ~ ".1, \';~ł~·:f'5~~~·I);~~,,,;\~' ~?::i--i_t:t~i~~~;f~~~~'r." :~;' . ~~''-l''~·I:~~r.~r,~,~~~:(:,.C!'ll ~t"_"'" ': r..' ~~_.
,:!,D"Z;IAŁ.~ ROZD,ZIAŁ . PARA, ,G,RAF.,'.\,:." ;~,;.,.r,'"wJ.1i~~.'\.••"NAZWA, ,;!ł,~,;i~,~~~,iia·,'~:r,,';''''.t,KWOTA',~",~i
N.,~~~;(;~'.'~~~'••u,~ ':~~.~l'·~ :.: ..• ~~.~\~: ·'~ii~\~,~l,,,,:,·tl-j!~. ~ri,r~;i~'~\i'~~~~~!~t"'~" ~~.:-<:,~titjWł;~·{'~':'.'" ,. w""zł ~~f~l'

,4(;" . '" ~ , ~.. -·h,.~ ~__ ." .~. , .• «" ·1'_.W.;,~;'~" H~ ":f l·;,t •..~,:··h.4~S.~:: :-!t·,·r~' :'~'.

700 I I IGOSPODARKA MIESZKANIOWA 1097000,00

70005 I IGOSPODARKA GRUNTAMI I 1 09700000
NIERUCHOMOŚCIAMI '

0470 IWp/ywy z op/at za trwały zarząd, utytkowanie i I 6 003 00
słuiebnoścl '

0550 IWp/ywy z oP/a,tz tytułu uiytkowania wieczystego I 1 042 525 60
nieruchomOŚCI '

Dochody z najmu i dziertawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

0750 Isamorządu terytorialnego lub innych jednostek I 221,40
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobym charakterze

Wp/ywy z tytułu przekształcenia prawa utytkowania
0760 Iwieczystego przysługującego osobom fizycznym I 8250,00

w prawo własnoścI

0770 IWp/aty z tytułu odp/atnego. nabycia prawa własnośc~ I 40 000 00
oraz prawa utytkowama vaeczysteqo ntetucnomosct '

754 I I IBEZPIECZEŃSTWO PUBLlC?ZNE I I 188800
OCHRONA PRZEWCIWPOZAROWA '

75411 I KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ I 188800
STRA2Y POLARNEJ '

0690 Wp/ywy z rótnych op/at I 23,00

0970 Wp/ywy z rótnych dochodów I 1 865,00

;~ł't.~ -fe ,;;{.ia:; , :l:-"_ ••., -'I"', \'" ~ ,--_,J)I', ':"ł,1,.~:_~ł--f:t~!rllil';·':ftf;:';' ,_.:('1" l " ·'.l'Jt·
,'f L ""t 1." :nL'''''''' RAZEM' r' ~·,,~,·" ..'··f " •• f,,~"',~;.'" ł":;.tijl~Y' -.<:' 'i;' f 09888800
".-.~, -»::_ :;!~.~.~._<;' ~ ( ~r,.~ .:t, 'f;~('rk" '. :::~,,\..'t!'l;.:~.:~Ii~..u. ~_.'_t\-rit:

1
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Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
XXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2017 rok

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE
ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM
HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŻRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

NA 2017 ROK

Lp IDział

'" rr '"; -i,.< ,':",r ·-·,<~3""~,.':f. ':,; ',7,'. ';'';'7 :,,:~~:,~::~ " ~ _ • • '''': • _ .~ ":'I%~~:r.lj$}>;",~~·~'.r~~~;:~.-,~'t;--:i:,~:~.
" .• :- ~. ,~, _.' ••....• <. JedDostka.OrgaDl~CYJnareal~uJą ..ca. """.""'" ~. "';" '''''Si ':, ~'''''''.',,,, , " ' , ~, ",;_,..~; "'t~ .x:~N-\> :~, irL' ,_..,~* . ;~. ' ;;,~,.,.j;~ -' ,">:-. <i/: •• ~,~~

Rozdział ::'.:, I'i~: P!pgr:amu I pr~je~lJ'. ~~~.' p~ogram I~b ko~rdY,!l~Jąca~k"nyWan!e t;~,l, PI!l.!1~~atk~w '.!a;, 201~!. tt~'~;
. .' '." ,_ .• .' !.'{..j_ ... r:;;;' 'C. programu .~' " ~'j. ł' . ' •• -.- ...•.. ,!,.~

< 'v. ''',fi. co •• •••• .F ',~ •.•.• ' .'.; • - Ó.»: .. », ' <; "'";. ." :'i> , ,.,."-;' t! i/!:!" ,:.;t.,,:,:1'1ii".. '" ~'=-'._...:._._""'-"-"""_..~.~ ...•.."'~...ł!<·~"A. _.' • _"_ .• ::>:-'. .4J, ..•.~. ~.... . .' .".:i>"'''''""''-~_ ... -'i! . ~i>"."'"

1. I 600 I 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3411
Kaleń Ma/a-Jasieniec Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

w tym:
- 595 349,00 zł środki z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata
2014-2020
- 340 294,38 zł środki z Budżetu Państwa

935643,38

2. 801 80195

Zdobywamy doświadczenie zawodowe na
europejskim rynku pracy

290502,86

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego

290502,86 zł środki z Unii Europejskiej

3. 851 85195

Dofinansowanie do projektu 'Wyposażenie
środowisk informatycznych wojewódzkich,

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w
narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz
stworzenie sieci wymiany danych między

podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

248162,00

Starostwo Powiatowe w Kole
w tym:
- 248162,00 zł środki z Budżetu Powiatu

4. I 853 I 85395 Z Troską

1 189522,90

Powiatowe Centrurn Pornocy Rodzinie w Kol, ''''t";;~ 863,16 zł ;'0'''' z Euro pejskiego ~

Funduszu sp~eczdnkeg~udżetu Powiatu _
- 56 659,74 zł sro I z __.-

2663831,14

Powiatu

RAZEM
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Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr XXVIII/187/2016 z
dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dochody Z tytułu opłat ikar z tytułu korzystania ze środowiska oraz
wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony

środowiska na 2017 rok

;;,~~'i.,.'(: ,'" ':,.J{]:JASYFIKACJA ,:' ~ "ji,';,~~~'.~"IV,;''iiiz'''!'t'~')'~~.,":~'ff,:,·!Ł{';.;~*l\~}~t.;r,i~;.ty, . '. 'rt ,l,.. śi,'~~ł.r:"i,!~']'cr,'' ';"';'t "l ;",,~, . , . t'" )j, lY? ł "·"}'l7i"" ',lO ' t,"i,_'f""'r~',~"\}, r,: ,~Ił'~,,:·,.- ...l\' ~. ,'1 ••. -.~ "'1l"t.,ar·,, __ ,
l", ',.\,,";~.~·~-'tit\l'·Ż"'.' ' ,,', " 'ji,,;'~;'\P""'i.,ł!;\, ~'P§jf ',' 1;.,>.;l.ll,'4":," KWO"UA"Y.':'':'''''"II\if,I',

ł,;.'·fI~· j''t'J2""ł'' ',!' . "'~'!~r~·"';"1 '_, II rŻ: ~l(l"iO'·:l. • ' .I' )';1< :'''łi" ~, ,':r:'t"f
,"t;;p;l ~<ił~;B D )~rOWA 'l ' ,k;,j:;::'!I~",,~,;:E'lt',v; ',N,AZ",WN, ::,~ ;ft"j~;\r,;r;..}f~ł •• ' ;ł~ ";IH,;~,',••~/f,~I;"'~,"k~'

".;'f!r. r ~!lI~' :\'. ~;:~~;?'~:::.~ł,~:'~,_' - .. ,;J:~'•.5"}~·~,~~•.~:.}..:~:{·l~· W zł». "."l·~~;·'.;~:~f~~,.'·~;·
ROZl>ZIAL PARAGRAF 0," J;i.:.,ov,;;~~~. "IN."" '\l' ,~~ ,~,,,, ' ," "", . 'Jd':~ ,.f~":(;

hl! ;r..:, _;;. ' , "', ,~ -\ ~ \";rI ę.Ji ~

~ I DOCHODY OGÓŁEM 140000,00

900 I 90019 I 0690 IWpływy : ró::nych op/at I 140 000,00

II I WYDATKI OGÓŁEM 140 000,00

020 02095 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00

2 750 75020 4410 Podro:e służbowe krajowe I 5 000,00

3 750 75020 4420 Podrćźe służbowe zagraniczne I 1 000,00

4 750 75020 4700 S:::ko/enia pracowników niebędqcych 1500000
członkami korpusu słuźby cywilnej ,

5 900 90095 4210 Zakup materia/ów i wyposażenia 14 000,00

6 900 90095 4300 Zakup usług pozostołych I 60 000,00

7 I 900 I 90095 I 4390 IZ~kllp usług o~ejmujqc~ch wykonanie I 15 000,00
___J

-------
Ieksperty:::, anall:::I Opll1l1

I I I
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