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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

Pan
Jacek Nowaczyk
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
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

i wydatków budżetowych na 2015 rok.

I. DOCHODY

Dział 020 Rozdział 02001 150000,00 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

150 000,00 zł
Są to środki finansowe otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw
rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Umowa nr 274/07200-3009/DPKJ02/05
zawarta w dniu 22.12.2005 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie a powiatem kolskim).

II. WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01008

- 206 805,00 zł

10000,00 zł

§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10000,00 zł

Są to środki na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

Dział 020 Rozdział 02001 - 150000,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150 000,00 zł
Środki pochodzące z AR i MR w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli
gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do miesięcznego ekwiwalentu za
wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 020 Rozdział 02002
§ 4300 Zakup usług pozostałych

Powyższe środki przeznacza się na:
- wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad

46805,00 zł
46805,00 zł

lasami prywatnymi na terenie Powiatu
- 41 805,00 zł

- na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów ustawy o lasach
5000,00 zł



III. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ

1. Dochody 130 000,00 zł

Dział 900 Rozdział 90019 130000,00 zł

I 0690 I Wpływy z różnych opłat 130 000,00 I
Są 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 środowiska).

2. Wydatki 130 000,00 zł
Dział 020 Rozdział 02095 10000,00 zł

I 4300 I Zakup usług pozostałych 10 000,00 I
Są to wydatki realizowane z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska przeznaczone na
wyposażenie Izby Przyrodniczo-Leśnej w Kiejszach.

Dział 750 Rozdział 75020 - 45 000,00 zł

4410 Podróże służbowe krajowe 5000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 15000,00

korpusu służby cywilnej
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24000,00

Dział 900 Rozdział 90095 - 75 000,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29000,00
4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 25000,00

analiz i opinii

W dziale 750 i 900 zawarte są wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane
z dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska.
W paragrafie 6050 ujęto zadanie inwestycyjne pn.: .Fermomodernizacja budynku A
Starostwa powiatowego w Kole ".

Ponadto w dochodach Starostwa Powiatowego ujęto wpływy z opłat za karty wędkarskie w
wysokości 3 200,00 zł (dział 750, rozdział 75020 § 0690).

Z poważaniem
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