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matenał6w do projektu budżetu
Powiatu Kolskiego na 2017 rok oraz
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Zestawienie wydat1<ów
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Projekt planu
Lp. Wyszczególnienie Paragraf Powiatu po zmianach na wykonanie

na 2017 r.
Kolskiego z dnia 30.09.2016 r. planu w 2016 r.

29.12.2015 r.
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tym:
I. Wydatki bieżące

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300celowy
Dotacje celowe przekazane gminie na

2. zadania bieżące realizowane na podstawie 2310
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego.
Dotacie celowe przekazane dla powiatu na

3, zadania bieżące realizowane na poestawie 2320
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego.
Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie

4. art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym
dzlaralność pożytku publicznego

5.
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540
niepublicznej jednostki systemu oświaty

6.
Dotacja podmiotowa z budżetu dla

2550[państwowe] instytucji kultury
Dotacja podmiotowa z budżetu dla

7. samodzielnego publicznego zakładu opieki
2560zdrowotnej utworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
8. niezaliczanych do sektora finansów 2580

publicznych

Dotacja celowa na pomoc finansową

9.
udzielaną między jednostkami samorządu 2710
terytorialnego na dofinansowanie wlasnych
zadań bieżących

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych i

10. konserwatorskich obiektów zabytkowych 2720
przezkazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych
11 jednostek zaliczanych do sektora finansów 2800

I publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

12 lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820
realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do

13 realizacji pozostałym jednostkom 2830
niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
Wpłaty gmin I powiatów na rzecz Innych
jednostek samorządu terytonalnego

14 oraz ZWiązków gmin, związków powratowo-
2900gminnych lub ZWiązków powiatów na

dofinansowanie zadań biezących

15. Przelewy redystrybucyjne 2960
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16.
Wydatki osobowe niezaliczone do

3020
wynagrodzeń

17. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030
Wydatki osobowe niezaliczone do uposazeń

18. wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 3070

19. Swiadczenia społeczne 3110

20. Stypendia dla UCZniÓW 3240

21. Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010

22. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 4020
służby cywilnej

23. Dodatkowe wynagrodzema roczne 4040

24. Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 4050
funkcjonariuszy

25. Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 4060funkcjonariuszy zahczane do wynagrodzeń

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy
26. zawodowych oraz nagrody roczne dla 4070

funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne

27. wypłacane przez okres roku żołnierzom i 4080
funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

28. Składki na ubezpieczenia społeczne 4110

29. Składki na Fundusz Pracy 4120

30. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130

31. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140
Osób Niepełnosprawnych

32. Wynagrodzenie bezosobowe 4170

33. Nagrody konkursowe 4190

34. Zakup materiałów i wyposażenia 4210

35. Zakup środków żywności 4220

36. Zakup leków, wyrobów rnedycznycn i 4230
produktów biobólczvcn

37. Zakup środków dydaktycznych i książek 4240

38. Zakup energii 4260

39. Zakup usług remontowych 4270

40. Zakup usług zdrowotnych 4280

41. Zakup usług pozostałych 4300

42. Opłaty z tytułu zakupu usług
4360

telekomunikacvinvch
43. Zakupy usług ObejmująCYCh tłumaczenia 4380

44. Zakup usług obejmujących wykonanie 4390
ekspertyz analiz i opinii

45. Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400
budynki. lokale i pomieszczenia garażowe

46. Podróże służbowe krajowe 4410

47. Podróże służbowe zagraniczne 4420

48. Różne opłaty i składki 4430

49. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440
socjalnych

50. Podatek od nieruchomoset 4480

51. Pozostałe podatki na rzecz budzetów
4500

iednostek samorządu terytorialnego

52. Opłaty na rzecz budzetu państwa 4510

53. Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520
samorządu terytorialnego

54. Podatek od towarów i usług (VAT) 4530
55. Pozostale odsetki 4580

56 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
4590osób fizycznyCh

Kary, odszkodowania I grzywny wypłacane
57. na rzecz osób prawnych i innych Jednostek 4600

organizacyjnych

58
Koszty postępowania sądowego i

4610prokuratorskiego

59. Szkolenia pracowników nie będących
4700członkami korpusu sluzby cywilnej
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60. Rezerwy 4810

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
61. celowy na finansowanie lub dofinansowanie 6170

zadań inwestycyjnych

62. Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i 8030Igwarancji
Odsetki od samorządowych papierów

63.
wartościowych lub zaciągniętych przez

8110
jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek

64. Inne paragrafy nie ujęte wyzej

II. Wydatki inwestycyjne

1. Wydatki inwestycyjne jednostek
6050budżetowvch

2.
Wydatki na zakupy Inwestycyjne jednostek

6060budżetowych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

3.
lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną miedzy jednostkami samorządu

4. tery1orialnego na dofinansowanie własnych 6300
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

5. Rezerwy na inwestycje i zakupy
6800inwestycyjne
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