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Załącznik nr 11
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
Zenon Wasiak
Naczelnik
Wydziału Promocji, Rozwoju
i Zarządzania Kryzysowego
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.

WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
Dział 750
4110
4170
4210
4300

Rozdział

- 22 000,00 zł
22000,00 zł

75045

Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

1 500,00
16000,00
500,00
4000,00

Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w miesiącach marzeckwiecień 2015 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej,
zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej.

- 1 000,00 zł

Wydatki na zadania powierzone
Dział 750 Rozdział 75045

I 4300 I Zakup

1 000,00 zł
1 000,00

usług pozostałych

Są to wydatki na pokrycie
wojskowej 2015 r.

kosztów

badań

Wydatki na zadania własne
Dział 750 Rozdział 75075
4170
4210
4300
4380
4390
4430

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Różne opłaty i składki

specjalistycznych

w ramach

-

I
kwalifikacji

384 300,00 zł

181 500,00 zł
3500,00
6400,00
167100,00
1 000,00
500,00
3000,00

Są to wydatki związane z promocją i rozwojem powiatu kolskiego. W zakresie
podstawowych kierunków za niezbędne uważa się:
- współpracę z samorządami gminnymi w zagadnieniach objętych strategią rozwoju
powiatu,
- przygotowywanie
dla Zarządu Powiatu propozycji spotkań z przedstawicielami
instytucji krajowych i zagranicznych,
- przygotowanie niezbędnych materiałów
szkoleniowych związanych z promowaniem

rozwiązań

nowych technologii

produkcji

i zarządzania,

- organizowanie konferencji prasowych Starosty z dziennikarzami prasy, radia i telewizji,
- systematyczne
informowanie
opinii społecznej o ważniejszych
wydarzeniach
z życia
powiatu,
- organizację imprez o zasięgu powiatowym i regionalnym.
W ramach tych środków planuje się m.in. organizację Wielkopolskiego
Święta Mleka w
powiecie kolskim wraz z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Kole - 40 000,00 zł.

Dział 752

Rozdział 75212

6000,00 zł

14300 1Zakup usług pozostałych
Powyższe

środki

Dział 754
3000

przeznacza

6 000,00 1
się na przeprowadzenie

szkolenia

obronnego.

Rozdział 75405

1300,00 zł

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy

Srodki na "Fundusz
Drogowego".

Dział 754

Wsparcia

Policji"

1 300,00

- nagrody dla policjantów

.Policjant Roku Ruchu

Rozdział 75421

- 148 000,00 zł

7300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
700,00
140000,00
4810 Rezerwy
Zabezpiecza
się środki na konserwację
sprzętu przeciwpowodziowego
(utrzymanie w
pełnej gotowości w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowych)
8000,00 zł
Ustala się rezerwę
celową na realizację
zadań własnych
z zakresu
zarządzania
kryzysowego (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu pomniejszonych o wydatki
inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).
- 140 000,00 zł

Dział 754 Rozdział 75495

9000,00 zł

Są to wydatki
na działalność
Powiatowej
Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze.

Komisji

2000,00
7000,00
Bezpieczeństwa
i Porządku

Dział 921 Rozdział 92195
4210

Zakup materiałów

4300

Zakup usług pozostałych

i

35000,00 zł

wyposażenia

4430 Różne opłaty i składki
są to wydatki na organizację
(5 000,00 zł).

1 000,00
33000,00
1 000,00

dożynek

powiatowych

(30000,00

Dział 926 Rozdział 92695
4210

powiatowych

zł)

Festiwalu

3500,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

4300
Są to wydatki na organizację

oraz

2500,00
1 000,00
zawodów

strzeleckich

Z

i wędkarskich.

poważaniem

Bluesa

