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Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr ...l. ../2015 z dnia .... grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok

Dzial Rozdzial Paragraf Treść Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa
,.

78008,00." ~
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78008,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 78008,00
ustawami realizowane przez powiat

710 Działalność usługowa 650700,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 164700,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 164700,00ustawami realizowane przez powiat

71015 Nadzór budowlany 486000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 478000,00ustawami realizowane przez powiat

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 8000,00zlecone ustawami realizowane przez powiat

750 Administracja publłezna 186676,00

75011 Urzędy wojewódzkie 163676,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 163676,00ustawami realizowane przez powiat

75045 Kwalifikacja wojskowa 23000.00

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

754 Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa 4355000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straty Pożarnej 4355000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 4355000,00ustawami realizowane przez powiat

755 Wymiar sprawiedliw.ości
_. - 247200,00;

75595 Pozostała działalność 247200,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 247200,00ustawami realizowane przez powiat

851 Ochrona zdrowia 3120325,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3120325,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 3120325,00ustawami realizowane przez powiat

853 ' Pozostałe zadania":' zakresie polityki społecznej 167828,00

85321 . Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 167828,00



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

167828,00

Razem: 8805737,00
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Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr .. ..1. ..12015 z dnia .... grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa 78008,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78008,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000.00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9799.00

4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 3233,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7200,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 276,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00

710 Działalność usługowa .,' ,. ;, 650700,00

71012 Zadania z zakresu geodezjii kartografii 164 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 164 700,00

71015 Nadzór budowlany 486000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92232,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 218500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00

4260 Zakup energii 6000,00

4270 Zakup usług remontowych 3000,00

4300 Zakup usług pozostałych 44668,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00

4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00
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4410 Podrćże służbowe krajowe 5000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6100,00

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

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8000,00

750 - Administracja publiczna '" '. 186676,00,_ ,
75011 Urzędy wojewódzkie 163676,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23676,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 23000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3500,00

4300 Zakup usług pozostałych 3300,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeCiwpożarowa '-, 4355000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4355000,00

3020 Wydatki osobowe niezałiczone do wynagrodzeń 2000,00

3070 Wydatki osobowe niezałiczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 178447,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 116 367.00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9103,00

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2983 793,00

4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 66472,00

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 237 598,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23890,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 996,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 391 994,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 126,00

4260 Zakup energii 85 000,00

4270 Zakup usług remontowych 13000,00
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4280 Zakup usług zdrowotnych 18520,00

4300 Zakup usług pozostałych 70700,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13200,00

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

4410 Podróże służbowe krajowe 4000,00

4430 Różne opiaty i składki 2500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3282,00

4480 Podatek od nieruchomości 14 122,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 390,00

4550 Szkolenia członków korpusu slużby cywilnej 1 500,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3000,00

755 Wymiar sprawiedliwości ..l.
247200,00

75595 Pozostała działalność 247200,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 119892,00zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17150,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2457,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100285,00

4210 Zakup materiałów iwyposażenia 5416,00

4300 Zakup usług pozostałych 2000,00

851 l Ochron'a z'drowia . '>lo " ,
3120325,00

"",.

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 120325,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3120325,00

853 Pozostałe zadania. w zakres,i,epolityki społeczne] .;>. ," ,
167828,00.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 167828,00

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 167 828,00samorządu terytorialnego

Razem: 8805737,0°1
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