
Plan wydatków majątkowych na 2020 rok
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXl151/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały
budżetowej Powiatu Kolskiego na 2020 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łączność 12 562 215,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 12562215,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10312215,00

Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce 3800000,00

Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P 44900,00

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii
skrzyżowania ulic Aleje Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich- 30000,00
Powstania Warszawskiego
Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś 199900,00Wielka
Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica 843587,00

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą 75900,00krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów

Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole 5317928,00

J!'!!!!l\
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2250000,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2250000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa II! 96000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 96000,00

Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego 96000,00nieruchomości

754 Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa ~ 70000,00-r

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 70000.00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 70000,00dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem strumieniowym 70000,00wraz z wyposażeniem i przyczepą

801 Oświata i wychowanie 150000,00

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 150000,00

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 142500,00

I", Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 142500,00
przebudowa części budynku warsztatów ZST

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7500,00
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 7500,00
przebudowa części budynku warsztatów ZST

851 Ochrona zdrowia ~.i.; 220007,50

85195 Pozostała działalność 220007,50

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i
6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 220007,50

między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa dla Województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie projektu pn.:'Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w 220007,50narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między
podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

Razem 13098222,501

1> .·~w "u
11 te1, . k

Strona 1 z 1


	Page 1
	Titles
	Plan wydatków majątkowych na 2020 rok 
	Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXl151/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały 
	1> 
	.·~w "u 
	11 te 1, . k 

	Tables
	Table 1



