Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0025.185.277.2018
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i
terminów opracowania materiałów do
projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2019
rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2027

Nazwa Jednostki I Wydziału

Nazwa jednostki

Dział
Rozdział

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2019
w jednostkach i placówkach oświatowych

o

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

1

2
Odpisy
na
zakładowy
świadczeń
fundusz
socjalnych
Zatrudnienie nauczycieli czynnych zawodowo (w
'przeliczeniu na pełny etat)
kwota odpisów na ZFŚS dla nauczycieli czynnych
zawodowo
Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych
czynnych zawodowo (w przeliczeniu na pełny etat)
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1

1.1

1.2

1.3

(j

1.

2.

Plan na 2019 r.
ogółem
5

4440

kwota odpisów na ZFŚS dla pracowników
niepedagogicznych
czynnych zawodowo
Zatrudnienie pracowników młodocianych
kwota odpisów na ZFŚS dla pracowników
młodocianych

4440
Lp.

Przewidywane
wykonanie za
2018 r.
4

Paragraf

Wyszczególnienie

rozdział:
Przewidywane
wykonanie za
2018 r.

Plan na 2019 r.
ogółem

Liczba nauczycieli emerytów i rencistów byłych
pracowników szkoły
Kwota środków na finansowanie odpisów na ZFSS
dla nauczycieli emerytów i rencistów
Liczba pracowników niepedagogicznych będących
emerytami i rencistami
Kwota środków na finansowanie odpisów na ZFŚS
dla pracowników nie pedagogicznych będących
emerytami i rencistami

(podpis Dyrektora)

(podpis Głównego Księgowego)

(miejscowość

i data)
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0025.185.277.2018
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie szczegółowychzasad, trybu
i terminów opracowaniamateriałów do
projektu budżetu PowiatuKolskiegona
2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2027

Nazwa Jednostki I Wydziału

NazwaJednostki
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Planowane
Lp.

wydatki

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

o

wynagrodzeń

na rok 2019 w jednostkach

Nazwa paragrafu

1

1

w zakresie

Paragraf

3

4

2

Zatrudnienie

w przeliczeniu

poza oświatowych

Wykonanie za
m-c wrzesień
2018 r.

Przewidywane
wykonanie
2018 r.
5

na pełne etaty:

Wynagrodzenia
osobowe pracowników
tego:
- wynagrodzenia zasadnicze
- dodatki za wyslugę lat
- dodatki funkcyjne
- liczba uprawnionych
- kwota
- inne - wvszczeqólnić wraz z kwotami
chorobowe
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

z

4010

Odprawy (liczba I kwota I termin wypłaty)
- kwota
- liczba I termin wypłaty
- naqrodv iubileuszowe_(liczba I kwota I termin wypłaty)
- kwota
- liczba I termin wypłaty
- inne

(podpis Dyrektora)

(podpis Glównego Księgowego)
Imip.i!'.r.nwnśr.

i
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Uwaga I
proszę o podanie:
1) aktualnej stopy procentowej skladki wypadkowej
2) przewidywanej kwoty wynagrodzeń od której nie nalicza się Funduszu Pracy
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Plan na 2019 r.
ogółem
6

