Załącznik nr 6
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
Bożena Palusińska
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego i Zdrowia
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 700
0750

Rozdział 70005

7000,00 zł

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

są to dochody z najmu

l

dzierżawy składników

7000,00

majątkowych.

I. WYDATKI
Wydatki na zadania własne
Dział 750

Rozdział 75020 (Starostwo Powiatowe)

- 1 969791,00 zł

4170
4210
4260

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii

10000,00
300000,00
254000,00

4270
4300
4350
4360

Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

280000,00
600000,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4410
4430
4440

Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

7000,00

15000,00

20000,00
2000,00
15000,00
15000,00
116000,00

•

"

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

4580
4590

Pozostałe odsetki
Kary i odszkodowania
fizycznych

4610
6050
6060

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

8791,00
2000,00

wypłacane na rzecz osób
10000,00
5000,00
280000,00
30000,00

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa powiatowego jak:
- bieżące utrzymanie pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- koszty utrzymania dwóch samochodów osobowych,
W usługach remontowych planuje się bieżące remonty w budynkach A i B Starostwa.
Ponadto planuje się remonty i konserwacje: samochodów służbowych, windy, sieci
telefonicznej, oraz maszyn i urządzeń biurowych (drukarki i kserokopiarki).
W planie finansowym Starostwa ujęto środki na:
- zwroty opłat za karty pojazdów wraz z odsetkami i kosztami sądowymi - 17000,00 zł
Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 310 000,00 zł w tym na:
- "Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w
Kole"
30 000,00 zł
- " Wykonanie nawierzchni parkingu przy budynku A od strony garaży Starostwa
Powiatowego w Kole"
- 280 000,00 zł

Z poważaniem

