
Załącznik nr 6
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr0025.105.146.2017
z dnia l l stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2017 rok

Pani
Bożena Palusińska
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego iZdrowia
Starostwa Powiatowego w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.105.146.2017 z dnia

II stycznia 20 17 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2017 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów

iwydatków budżetowych na 2017 rok.

I. DOCHODY

Dział 700 Rozdział 70005 6000,00 zl
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6000,00
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

są to dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych.

II. WYDATKI

Wydatki na zadania własne

Dział 750 Rozdział 75020 1 609591,00 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 342000,00
4260 Zakup energii 245000,00
4270 Zakup usług remontowych 150000,00
4300 Zakup usług pozostałych 495000,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 40000,00

telefonicznej

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii 10000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 8000,00
4420 Podróżne służbowe zagraniczne 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 15500,00



4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 115000,00

4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

8791,00terytorialnego
4580 Pozostałe odsetki 1 000,00

4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

4000,00fizycznych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 40300,00

są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego, takie 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 Starostwa (m.in.
malowanie pomieszczeń biurowych, naprawy i konserwacje :windy, sieci telefonicznej oraz
maszyn i urządzeń biurowych
W planie finansowym ujęto środki na:
- zwroty opłat za karty pojazdów wraz z odsetkami i kosztami sądowymi - 7 000,00 zł

Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 140300,00 zł, w tym na:
- "Montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole" - 100 000,00 zł,
- "Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w

Kole" - 40 300,00 zł.

Z poważaniem



Załącznik nr 7
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr0025.105.146.2017
z dnia II stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2017 rok

Pani
Lilla Urbaniak
Samodzielne stanowisko ds.
pracowniczych
Starostwa Powiatowego w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.105.146.2017 z dnia

11 stycznia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2017 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów

i wydatków budżetowych na 2017 rok.

I. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Dział 700 Rozdział 70005 67 113,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9613,00

Są to wydatki na wynagrodzenia I pochodne od wynagrodzeń pracowników realtzujących
zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 750 Rozdział 75011 - 165312,00 zł
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128636,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23676,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3000,00

..są to wydatki na utrzymanie pracowników Wydziałów Starostwa: Geodezji, Kartografii
i Katastru oraz Wydziału Finansów - wykonujących zadania z zakresu administracji
rządowej,

Wydatki na zadania własne
Dzial 750 Rozdział 75020 - 5 987 074,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4642 152,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 378422,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 810000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 110000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 6000,00

Niepełnosprawnych
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00



4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 40000,00
korpusu służby cywilnej

są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego, w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 851 Rozdział 85111 2 700 000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 2700000,00zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych.

Kontynuuje SIę przedsięwzięcie pn.: "Dofinansowanie do zadania pn.: "Rozbudowa,
przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług
medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" planowanego na lata 2016-2018
w konstrukcji finansowej przyjętej w roku 2016.

Dział 851 Rozdział 85141 93290,40 zł
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

6300 miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 93290,40dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

Zabezpiecza się środki na "Dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczqcej budowy bazy Śmigłowcowej Służby
Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie
Wielkopolskim ".

Dział 851 Rozdział 85195
I 4300 I Zakup usług pozostałych

4000,00 zł
4000,00 I

Są to wydatki związane z promocj ą zdrowia.

Dział 851 Rozdział 85195 248 162,00 zł
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

6309 miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 248162,00dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

Zabezpiecza się środki na "Dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"
z podziałem na następujące lata:
20 l 7 rok - 248 162,00 zł,
2018 rok - 82 721,00 zł

Ponadto zabezpiecza się w planie wydatków środki na ewentualne wypłaty z tytułu
poręczeń kredytów bankowych w wysokości 7 500 000, 00 zł i 500 000,00 zł dla SP ZOZ w
Kole w wysokości 919 272,28 zł.

Z poważaniem



Załącznik nr 8
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr0025.105.146.2017
z dnia II stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2017 rok

Pani
Joanna Mendelak
Samodzielne stanowisko ds. BHP
Starostwa Powiatowego w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.105.146.2017 z dnia

11 stycznia 20 17 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2017 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów

i wydatków budżetowych na 2017 rok.

Wydatki na zadania własne

Dział 750 Rozdział 75020 100000,00 zł
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 15000,00

Są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynikające z przepisów BHP oraz
wydatki w zakresie usług zdrowotnych.

Z poważaniem



Załącznik nr 9
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.105.146.2017
z dnia II stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2017 rok

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

a podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.105.146.2017 z dnia

11 stycznia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2017 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów

i wydatków budżetowych na 2017 rok.

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.

Z poważaniem



Załącznik nr 10
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.105.146.2017
z dnia I I stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2017 rok

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

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.105.146.2017 z dnia

11 stycznia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2017 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów

i wydatków budżetowych na 2017 rok.

l. 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

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 j 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 - 70000,00 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.

Z poważaniem



Załącznik nr 11
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.105.146.2017
z dnia 11 stycznia 20 t 7 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2017 rok

Pani
Amelia Woźniak
Naczelnik
Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Kole

a podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.105.146.2017 z dnia

11 stycznia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2017 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów

iwydatków budżetowych na 2017 rok.

II. DOCHODY
Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem)

8 546 612,00 zł

Dochody własne 56247468,32 zł

600 Transport i łączność 2726020,75

I 60014 Drogi l2ubliczne 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 l2owiatowe 129500,00
069 O Wpływy z różnych opłat 2500,00



I 092 l o IPozostałe odsetki 7000,00
097 O Wpływy z różnych dochodów 120000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i 94,00
ochrona przeciwpożarowa

75411 - - Komendy gowiatowe 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 nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

75618 - - Wpływy z innych ogłat stanowi§cych 220000,00
dochody jednostek samorz§du
terytorialnego na gOdstawie ustaw

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

75622 - - Udziały gowiatów w godatkach 14322217,00
stanowi§cych dochód budżetu gaństwa

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 l20wiatów

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 gowiatów
292 O Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 631 770,00

801 Oświata i wychowanie 58100,57
80195 - - Pozostała działalność 58 100,57

270 1 Środki na dofinansowanie własnych 58 100,57
zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów)
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

852 Pomoc społeczna 1 206663,00
85202 - - Domy gomocy sgołecznej 1 141 663,00

213 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 141663,00
państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu



I 85508 - - Rodzin~ zast~(2cze 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

I 85333 - - Powiatowe urz~dy (2racy 458040,00
269 O Srodki 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 1132863,16,00
205 7 Dotacje celowe w ramach programów 1 013614,41

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 119 248,75
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 56247468,32

Dochody powierzone 1000,00 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 1 789 080,82 zł

750 Administracja publiczna 411 200,00

I 75019 - - Rad~ l20wiatów 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

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



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

kred~tów i Qoż~czek jednostek
samorz§du te[Ytorialnego

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

75704 - - Rozliczenia z t~tułu Qor~czeń i gwarancji 919272,28
udzielon~ch Qrzez Skarb Państwa lub
iednostk~ samorz§du ter~torialnego

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

758 Różne rozliczenia 254938,54
75818 - - Rezerw~ ogólne i celowe 254938,54

481 O Rezerwy 254938,54

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 publicznych

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

RAZEM zadania własne 1 789080,82

Z poważaniem



Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
700 Gospodarka mieszkaniowa 77 513,00

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

'0 Administracja publiczna 188312,00r- 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

I'--'~
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 2494411,00objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

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
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Załącznik nr 12
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.105.146.2017
z dnia I I stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2017 rok

Pani
Halina Ślifirska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.105.146.2017 z dnia

11 stycznia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych

powiatu kolskiego na 2017 rok Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje plan dochodów

iwydatków budżetowych na 2017 rok.

I. DOCHODY 10800,00 zł

Dochody 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 10000,00 zł

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

II. WYDATKI 4 542 052,00 zł

Wydatki na zadania zlecone (Z1!odnieZ 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
458 04000 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników
zatrudnionych ze środków Funduszu Pracy tj. 13,25 etatów.

Z poważaniem



Dochody własne Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10800.00

85333 Powiatowe urzędy pracy
,

10800,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10000,00

Razem: 10800,001

-
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Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

851 Ochrona zdrowia 2493288,00

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

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2493288,00

Razem: 2493288,0°1
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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 1562844,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117720,00

4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne 268000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 23000,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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

4280 Zakup usług zdrowotnych 3000,00

4300 Zakup usług pozostałych 55000,00

4360 Opłaty z ty1ułu 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: 2190620,0°1
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