
Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.6.6.2015
z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2015 rok

Pani
Mariola Jóźwiak
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.6.6.2015 z dnia

14 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2015 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów

iwydatków budżetowych na 2015 rok.

I. DOCHODY

Dochodv realizowane Z zakresu administracji rządowej 877000,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości 841 108,00 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze 304,00 zł

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności 10 588,00 zł

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 25 000,00 zł

Dochody własne 37953,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości 37953,00 zł

Dróg, Powiatowy Urząd Pracy,
przy ul. Poniatowskiego w Kole,

37953,00 zł

wpływy z opłat za trwały zarząd (Powiatowy Zarząd
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, DPS
Starostwo Powiatowe)

II. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -15009,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005 7509,00 zł



1
4300 Zakup usług pozostałych 2000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 5300,00

analiz i opinii
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 209,00

terytorialnego
Powyższe środki przeznacza SIę na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów
Skarbu Państwa (regulowanie stanów prawnych nieruchomości SP).

Dział 710 Rozdział 71014 7500,00 zł

I 4300 I Zakup usług pozostałych 7 500,00 I
Powyższą dotację przeznacza się na wykonanie prac związanych z gospodarką gruntami
Skarbu Państwa (pomiary i opracowanie dokumentacji geodezyjnej).

Wydatki na zadania własne - 496 007,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005 - 479 500,00 zł
4300 Zakup usług pozostałych 10000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 25000,00

analiz i opinii
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 250000,00

fizycznych
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 189500,00

prawnych i innych jednostek organizacyjnych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5000,00

Srodki w wysokości:
- 40 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów
i nieruchomości powiatu ( koszty ogłoszeń, ekspertyzy oraz opłaty za zakładanie i zmiany
ksiąg wieczystych),
- 69 500,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod
budowę zjazdu z autostrady A-2.
- 370 000,00 zł przeznacza się na odszkodowania za wykupy gruntów przejętych pod
przebudowę ulicy Nagórna w Kole.

Dział 710 Rozdział 71014 15000,00 zł

14300 1Zakup usług pozostałych 15 000,00 I
Są to wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem,
udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 Rozdział 75020 1 507,00 zł

I 4480 I Podatek od nieruchomości 1 507,00 I

Z poważaniem
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