
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Sławomir Wojtysiak
Inspektor do spraw zarządzania ruchem
na drogach i organizacji publicznego
transportu zbiorowego
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok (Uchwała

Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r.) Zarząd

Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w

sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym

jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów

finansowych.

Wydatki na zadania własne

Dział 750 Rozdział 75020 - 75 000,00
I 4300 I Zakup usług pozostałych 75000,00 I

Są to wydatki związane z usunięciem, odholowaniem i przechowywaniem pojazdów na
wyznaczonym parkingu.

o
Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 2 grudnia 2016 r.

Z poważaniem



Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacj i
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Krystyna Trafna
Naczelnik
Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok (Uchwała

Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r.) Zarząd

Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w

sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym

jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów

finansowych.

I. DOCHODY

Dział 756 Rozdział 75618 - 2 080 000,00 zł
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 800000,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 20000,00

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 250000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10000,00

c)

Plan dochodów obejmuje:
- opłaty komunikacyjne,
- opłaty za koncesje i licencje,
- opłaty za wydanie prawa jazdy,
- opłaty za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe.

II. WYDATKI

Dział 750 Rozdział 75020 890 000,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800000,00
4300 Zakup usług pozostałych 80000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 6000,00

analiz i opinii
W planie wydatków bieżących przeznacza się na zakup druków - 800 000,00 zł, zakup tablic
do rejestracji pojazdów - 70 000,00 zł, pokrycie kosztów udziału Inspektorów Dozoru
Technicznego kontroli ustawowej Stacji Kontroli Pojazdów- 10 000,00 zł, usług
obejmujących tłumaczenia - 4000,00 zł i wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 6 000,00 zł.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 2 grudnia 2016 r.

Z poważaniem

~I



Załącznik nr II
do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Amelia Woźniak
Naczelnik
Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok (Uchwała

Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r.) Zarząd

Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w

sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym

C, jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów

finansowych.

o

I. DOCHODY
Dochodv realizowane Z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem)

8 546 612,00 zł

Dochody własne 56189367,75 zł

600 Transport i łączność 2726020,75

I 60014 Drogi Qubliczne Qowiatowe 2726020,75
625 O Dotacje celowe w ramach programów 595349,00

finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa wart. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

630 O Dotacja celowa otrzymana z tytułu 2130671,75
pomocy finansowej udzielanej miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

700 Gospodarka mieszkaniowa 274250,00

I
GosQodarka gruntami i 274250,00

70005 nieruchomościami
236 O Dochody jednostek samorządu 274250,00

terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

750 Administracja publiczna 129500,00

I 75020 Starostwa Qowiatowe 129500,00
069 O Wpływy z różnych opłat 2500,00



o

I 092 I O I Pozostałe odsetki 7000,00
097 O Wpływy z różnych dochodów 120000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i 94,00
ochrona przeciwpożarowa

75411 - - Komendy b!owiatowe Państwowej Straży 94,00
Pożarnej

236 O Dochody jednostek samorządu 94,00
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

756 Dochody od osób prawnych, od 14542217,00
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

75618 - - Wb!ływy z innych ob!łat stanowi§cych 220000,00
dochody jednostek samorz§du
te[Ytorialnego na b!odstawie ustaw

049 O Wpływy z innych lokalnych opłat 220000,00
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw

75622 - - Udziały b!owiatów w b!odatkach 14322217,00
stanowi§cych dochód budżetu b!aństwa

001 O Podatek dochodowy od osób fizycznych 13922217,00
002 O Podatek dochodowy od osób prawnych 400000,00

758 Różne rozliczenia 36 852 583,00
75801 - - Cz~ść oświatowa subwencji ogólnej dla 28344917,00

jednostek samorz§du te[Ytorialnego
292 O Subwencje ogólne z budżetu państwa 28344917,00

75803 - - Cz~ść wyrównawcza subwencji ogólnej 6835896,00
dla b!owiatów

292 O Subwencje ogólne z budżetu państwa 6835896,00
75814 - - Różne rozliczenia finansowe 40000,00

092 O Pozostałe odsetki 40000,00
75832 - - Cz~ść równoważ§ca subwencji ogólnej 1 631 770,00

dla b!owiatów
292 O Subwencje ogólne z budżetu państwa 1631 770,00

852 Pomoc społeczna 1 206663,00
85202 - - Domy b!omocy sb!ołecznej 1141 663,00

213 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 141 663,00
państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu

85508 - - Rodziny zast~b!cze 65000,00
232 O Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 65000,00

zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostki samorządu terytorialnego

853 Pozostałe zadania w zakresie 458040,00
polityki społecznej

85333 - - Powiatowe urz~dy b!racy 458040,00



o

269 O Środki z Funduszu Pracy otrzymane 458040,00
przez powiat z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu
pracy.

I 85395 - - Pozostała działalność 1 132863,16,00
205 7 Dotacje celowe w ramach programów 1013614,41

finansowanych z udziałem środków
europejskich, o których mowa wart. 5
ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

205 9 Dotacje celowe w ramach programów 119248,75
finansowanych z udziałem środków
europejskich, o których mowa wart. 5
ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

RAZEM zadania własne 56189367,75

Dochody powierzone 1 000,00 zł

75045 Kwalifikacja wojskowa 1 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na 1 000,00podstawie porozumień z organami administracji
rządowej

II. WYDATKI

Wydatki własne 2 041 483,11 zł

750 Administracja publiczna 411 200,00
75019 - - Rady gowiatów 380200,00

303 O Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 365200,00
421 O Zakup materiałów i wyposażenia 5000,00
430 O Zakup usług pozostałych 6000,00
436 O Opłaty z tytułu zakupu usług 4000,00

telekomunikacyjnych

75095 - - Pozostała działalność 31 000,00
443 O Różne opłaty i składki 31 000,00

757 Obsługa długu publicznego 1 024272,28
75702 - - Obsługa gagierów wartościowych, 105000,00

kredytów i gożyczek jednostek
samorz§du te[Ytorialnego

811 O Odsetki od samorządowych papierów 105000,00
wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek

··0'-'
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75704 - - Rozliczenia z t~tułu !2or~czeń i gwarancji 919272,28
udzielon~ch !2rzez Skarb Państwa lub
jednostk~ samorz§du te[Ytorialnego

803 O Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i 919272,28
poręczeń

758 Różne rozliczenia 507340,83
75818 - - Rezerw~ ogólne i celowe 507340,83

481 O Rezerwy 507340,83

853 Pozostałe zadania w zakresie 98670,00
polityki społecznej

85395 - - Pozostała działalność 98670,00
231 7 Dotacje celowe przekazane gminie na 47537,37

zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego

231 9 Dotacje celowe przekazane gminie na 5592,63
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego

258 7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 40746,32
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznvch

258 9 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 4793,68
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznvch

RAZEM zadania własne 2041 483,11

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 2 grudnia 2016 r.

Z poważaniem

o
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Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

700 Gospodarka mieszkaniowa ~ o
77513,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77513,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 77 513,00

realizowane przez powiat

710 Działalność usługowa . 663400,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 165400,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 165400,00

realizowane przez powiat

71015 Nadzór budowlany 498000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 492000,00

realizowane przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 6000,00
ustawami realizowane przez powiat

" I) Administracja publiczna
i, ,; 188312,00,

~
75011 Urzędy wojewódzkie 165312,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 165312,00

realizowane przez powiat

75045 Kwalifikacja wojskowa 23000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 23000.00

realizowane przez powiat

754 " Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
, '. 4422000,00~:

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4422000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4422000,00

realizowane przez powiat

755 Wymiar sprawiedliwości \_ , 250416,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250416,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 250416,00

realizowane przez powiat

1 Ochrona zdrowia 2494411,00
""'" Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie85156 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 494 411,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2494411,00

realizowane przez powiat

855 Rodzina 450560,00

85508 Rodziny zastępcze - 450560,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej zlecone

2160 powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku 450560,00
do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Razem: 8546612,001

BeSTia
Strona 1 z 1
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Załącznik nr 12
do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Halina Ślifirska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
wKole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok (Uchwała

Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r.) Zarząd

Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w

sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym

jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów

finansowych.

I. DOCHODY 10800,00 zł

Dochodv własne (zgodnie z załącznikiem) 10 800,00 zł
Są to dochody z tytułu:
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu

Pracy w Kole 800,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 10 000,00 zł

(tj. zwrotu kosztów z tytułu wynajmu samochodu przez Powiatowy Urząd Pracy dla
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole).

(_J II. WYDATKI 4 542 052,00 zł

Wydatki na zadania zlecone (zgodnie z załącznikiem) 2493 288,00 zł
Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez
prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole.

Wydatki na zadania własne (zgodnie z załącznikiem) 2 190 620,00 zł
Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. W planie
finansowym ujęto środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości
458040,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników
zatrudnionych ze środków Funduszu Pracy tj. 13,25 etatów.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 2 grudnia 2016 r.

Z poważaniem



Dochody własne Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

'_
10800,00

'OL

85333 Powiatowe urzędy pracy 10800,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10000,00

Razem: 10800,0°1

BeSTia
Strona 1 z 1
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Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
851

co ~
Ochrona zdrowia 2493288,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 2493288,00objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2493288,00

Razem: 2493288,0°1

c

Strona 1 z 1
BeSTia



Wydatki na zadania własne Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2190620,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 2190620,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 562844,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117720,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 268000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 23000,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28000,00

4260 Zakup energii 45000,00

4270 Zakup usług remontowych 7000,00

C) 4280 Zakup usług zdrowotnych 3000,00

4300 Zakup usług pozostałych 55000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5500,00

4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 5600,00garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00

4430 Różne opłaty i składki 3000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 960,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 896,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00

Razem: 2 190620,001

o

Strona 1 z 1
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Załącznik nr 13
do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Zenon Wasiak
Naczelnik
Wydziału Promocji, Rozwoju
i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok (Uchwała

Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016 r.) Zarząd

Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w

O sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym

jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów

finansowych.

WYDATKI
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - 23 000,00 zł

Dział 750 Rozdział 75045 23000,00 zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2600,00

4300 Zakup usług pozostałych 4500,00..są to środki na organizację 1 przeprowadzeme kwalifikacji wojskowej w miesiącach luty-
kwiecień 2017 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej,
zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacjiO wojskowej.

Wydatki na zadania powierzone - 1000,00 zł
Dział 750 Rozdział 75045

I 4300 I Zakup usług pozostałych
1000,00 zł

1 000,00 I
są to wydatki na pokrycie kosztów badań
wojskowej 2017 r.

specjalistycznych w ramach kwalifikacji

Wydatki na zadania własne - 296400,00 zł
Dział 750 Rozdział 75075 95500,00 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6500,00
4300 Zakup usług pozostałych 80000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 500,00

ekspertyz, analiz i opinii
4430 Różne opłaty i składki 2000,00

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 promowamem
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 754 Rozdział 75405 1400,00 zł
1 400,002300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz

celowy

Srodki na "Fundusz Wsparcia Policji" - nagrody dla policjantów .Policjant Roku Ruchu
Drogowego".

Dział 754 Rozdział 75421 - 153 000,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00
4810 Rezerwy 150000,00

Zabezpiecza się środki na konserwację sprzętu przeciwpowodziowego (utrzymanie w
pełnej gotowości w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowych) 3 000,00 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).

- 150 000,00 zł
Dział 754 Rozdział 75495 8000,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3500,00

4300 Zakup usług pozostałych 3500,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00

o
Są to wydatki na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Porządku oraz

Dział 921 Rozdział 92195 35000,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00

4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00

4430 Różne opłaty i składki 2000,00

Są to wydatki na organizację dożynek powiatowych (30000,00 zł) 1 Festiwalu Bluesa
(5 000,00 zł).

Dział 926 Rozdział 92695 3500,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00

Są to wydatki na organizację powiatowych zawodów strzeleckich i wędkarskich.



e)

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 2 grudnia 2016 r.

Z poważaniem

~9{,
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