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UCHWALA NR .../.../10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia
w sprawie

dokonania

zmian w budżecie

.
Powiatu

Konińskiego

na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późno zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późno
zm.), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późno zm.) uchwala się, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu
Konińskiego Nr 374/10 z dnia 15 lutego 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego
Nr XXXVI/191/10 z dnia 23 lutego 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego
Nr 392/10 z dnia 30 marca 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVII/196/10
z dnia 30 marca 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 393/10 z dnia
22 kwietnia 2010 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVIII/203/10
z 30 kwietnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1
a) w ust. 1
zwiększa

się

dochody budżetu powiatu o kwotę 2.966.009,75 zł, tj. do kwoty
z tego:

73.061.600,19 zł,

- dochody bieżące zmniejsza
o kwotę 67.989,64 zł, tj. do kwoty 65.781.000,80 zł,
- dochody majątkowe zwiększa o kwotę 3.033.999,39 zł, tj. do kwoty 7.280.599,39 zł,
b) w ust. 2 pkt 4
zwiększa

się

dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wart. 5
ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę 3.033.999,39 zł
tj. do kwoty 4.846.586,31 zł,

2)

w §2
a) w ust. 1
zwiększa

się

wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.678.003,02 zł, tj. do kwoty
z tego:
- wydatki bieżące o kwotę
- wydatki majątkowe o kwotę

156.162,00 zł, tj. do kwoty
3.521.841,02 zł, tj. do kwoty

93.353.293,59 zł,
61.139.911,87 zł,
32.213.381,72 zł,
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b) w ust. 2 pkt 4
zwiększa
się
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wart. 5
ust.lpkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę 4.144.558,98 zł
tj. do kwoty 15.773.925,76 zł,

3) w §3
zwiększa

się

deficyt budżetu powiatu o kwotę 711.993,27 zł, tj.
4)

do kwoty

20.291.693,40 zł,

w § 4 pkt l
zwiększa

się

łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę 711.993,27 zł,
tj. do kwoty 22.287.322,28 zł,

5) w §5
a) w pkt l
zwiększa

się

dotacje dla jednostek sektora fmansów publicznych o kwotę
tj. do kwoty 1.488.971,00 zł,

262.500,00 zł,

b) w pkt 2
zwiększa

się

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę
tj. do kwoty 1.824.893,24 zł,
6)

430,00 zł,

w § 7 pkt 2
zwiększa

się

wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym
o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 1.917.146,00 zł,
7) w § 9 pkt 2
zmniejsza

się

kredyty i pożyczki długoterminowe o kwotę 2.713.358,37 zł, tj. do kwoty
18.674.645,86 zł,

8)

w załączniku Nr l do uchwały stanowiącym
Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
al

plan dochodów budżetu Powiatu

zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 600
w tym:

r.60014
§ 6207

o kwotę
o kwotę

3.033.999,39 zł,
3.033.999,39 zł,
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hl

zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 801
w tym:

OGÓLNA
WYNOSI

cI

r.80120
§ 2707

o kwotę
o kwotę

70.151,64 zł,
70.151,64 zł,

KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH
61.100.666,15 ZŁ.

zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc fmansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz, 852,
w tym:

OGÓLNA
MIĘDZY

r. 85220
§ 2710

o kwotę
o kwotę

KWOTA DOCHODÓW
JEDNOSTKAMI

2.162,00 zł,
2.162,00 zł,

BUDŻETU POWIATU NA POMOC FINANSOWĄ

SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

PO

UDZIELANĄ

ZMIANACH

WYNOSI

2.650.887,50 ZŁ.
1 PO ZMIANACH WYNOSI

73.061.600,19 ZŁ.

w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków
Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

budżetu Powiatu

OGÓLNA SUMA DOCHODÓW W ZAŁĄCZNIKU NR

9)

al

bl

wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz.754,
w tym:

r.75404
§ 3000

na kwotę
na kwotę

50.000,00 zł,
50.000,00 zł,

- dz. 851,
w tym:

r. 85111
§ 2560

na kwotę
na kwotę

100.000,00 zł,
100.000,00 zł,

zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, j ak niżej:
- dz. 020,
w tym:

r.02001
§ 4300

o kwotę
o kwotę

15.000.00 zł,
15.000.00 zł,

- dz. 600,
w tym:

r.60014
§ 6050

o kwotę
o kwotę

6.982.000,00 zł,
6.982.000,00 zł,

- dz. 801,
w tym:

r.80130
§ 4270

o kwotę
o kwotę

130.000.00 zł,
130.000.00 zł,

- dz. 854,
w tym:

r.85403
§ 6050

o kwotę
o kwotę

483.000,00 zł,
483.000,00 zł,

- dz. 921,
w tym:

r.92195
§ 6050

o kwotę
o kwotę

54.400,00 zł,
54.400,00 zł,
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dl

zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 600,
w tym:

r.60014
§ 6058
§ 6059

o kwotę
o kwotę
o kwotę

4.144.558,98 zł,
2.012.767,89 zł,
2.131.791,09 zł,

- dz. 900,
w tym:

r.90008
§ 4300

o kwotę
o kwotę

6.000,00 zł,
6.000,00 zł,

- dz. 900,
w tym:

r.90011
§ 4300

o kwotę
o kwotę

141.000,00 zł,
141.000,00 zł,

dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne
między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz, 803,
w tym:

r.80309
§ 3210

o kwotę
o kwotę

30.600,00 zł,
30.600,00 zł,

r.85403
§ 4210
§ 4270

o kwotę
o kwotę
o kwotę

22.600,00 zł,
20.600,00 zł,
2.000,00 zł,

r.92695
§ 4170
§ 4210
§ 4300

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

zwiększenie:
- dz. 854,
w tym:

zwiększenie:
- dz. 926,
w tym:

el

8.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00

zł,
zł,
zł,
zł,

dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz. 852,
w tym:

r.85226
§ 4700

o kwotę
o kwotę

1.021,00 zł,
1.021,00 zł,

r. 85218
§ 4700

o kwotę
o kwotę

1.021,00 zł,
1.021,00 zł,

r.85415
§ 3240

o kwotę
o kwotę

12.000,00 zł,
12.000,00 zł,

zwiększenie:
- dz. 852,
w tym:

zmniejszenie:
- dz. 854,
w tym:
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zwiększenie:
r. 85403
§ 4270
§ 4300

o kwotę
o kwotę
o kwotę

12.000,00 zł,
8.000,00 zł,
4.000,00 zł,

- dz. 900,
w tym:

r.90008
§ 4300

o kwotę
o kwotę

4.000,00 zł,
4.000,00 zł,

- dz. 900,
w tym:

r.90078
§ 4300

o kwotę
o kwotę

10.000,00 zł,
10.000,00 zł,

zwiększenie:
- dz. 900, r.90001
w tym:
§ 2630

o kwotę
o kwotę

14.000,00 zł,
14.000,00 zł,

- dz. 854,
w tym:

zmniejszenie:

.~

fi

dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne
między paragrafami w ramach rozdziału, j ak niżej:
zmniejszenie:
- dz.600, r.60014,
- dz.600, r.60014,

§ 4300
§ 6058

o kwotę
o kwotę

510,00 zł,
7.019.902,46 zł,

zwiększenie:
- dz.600, r.60014,
- dz.600, r.60014,
- dz.600, r.60014,

§ 4500

o kwotę

§ 4700 o kwotę
§ 6057 o kwotę

10,00 zł,
500,00 zł,
7.019.902,46 zł,

zmniejszenie:
- dz.854, r.85406,
- dz.854, r.85406,

§ 4170
§ 4210

o kwotę
o kwotę

1.000,00 zł,
700,00 zł,

zwiększenie:
- dz.854, r.85406,
- dz.854, r.85406,

§ 4300
§ 4700

o kwotę
o kwotę

1.450,00 zł,
250,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.921, r.92195,
- dz.921, r.92195,

§ 2810
§ 4300

o kwotę
o kwotę

16.570,00 zł,
1.100,00 zł,

zwiększenie:
- dz.921, r.92195,
- dz.921, r.92195,
- dz.921, r.92195,

§ 2800
§ 2830
§ 4170

o kwotę
o kwotę
o kwotę

9.500,00 zł,
3.000,00 zł,
5.170,00 zł,

OGÓLNA
WYNOSI

KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH
80.860.141,09 ZŁ.
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dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz.750, r.75045,

§ 4170

o kwotę

100,00 zł,

zwiększenie:
- dz.750, r.75045,

§ 4210

o kwotę

100,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.852, r.85203,
- dz.852, r.85203,
- dz.852, r.85203,

§ 4010 o kwotę
§ 4440 o kwotę
§ 4740 o kwotę

5.600,00 zł,
262,00 zł,
115,00 zł,

zwiększenie:
- dz.852, r.85203,
- dz.852, r.85203,

§ 4170
§ 4350

5.600,00 zł,
377,00 zł,

o kwotę
o kwotę

wprowadza się wydatki budżetu powiatu na pomoc fmansową udzielaną między
j ednostkarni samorządu terytorialnego, j ak niżej:
- dz. 754,
w tym:

r.75412
§ 2710

na kwotę
na kwotę

6.000,00 zł,
6.000,00 zł,

- dz. 900,
w tym:

r.90001
§ 6300

na kwotę
na kwotę

6.000,00 zł,
6.000,00 zł,

- dz. 900,
w tym:

r.90005
§ 6300

na kwotę
na kwotę

141.000,00 zł,
141.000,00 zł,

zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną
jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz. 852,
w tym:

r.85220
§ 4210
§ 4300
§ 4740
§ 4750

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

2.162,00
1.000,00
562,00
200,00
400,00

między

zł,
zł,
zł,
zł,
zł,

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
MIĘDZY
JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
PO
ZMIANACH
WYNOSI

2.163.887,50 ZŁ.

OGÓLNA SUMA WYDATKÓW W ZALĄCZNIKU NR

2 PO ZMIANACH WYNOSI

93.353.293,59 ZŁ.
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10) załącznik Nr 3 do uchwały - Plan fmansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
11) załącznik Nr 4 do uchwały - Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
12) załącznik Nr 5 do uchwały - Plan wydatków majątkowych na rok 2010 otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
13) załącznik Nr 6 do uchwały - Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
14) załącznik Nr 8 do uchwały - Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
15) załącznik Nr 9 do uchwały - Plan dotacji na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
16) załącznik Nr 10 do uchwały - Plan wydatków na programy i projekty ze środków
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

J-!v lina lv[ichalska
aopiniował:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../10
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia
.

PLAN FINANSOWY
DOTYCZĄCY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA ROK 2 O 10

Dz;C. Rozdz.
1

2

Par,

Plan na

·,Nazwa

2.010rok.

4

3

DOCHODY

5

OGÓŁEM

7916194,00

ROLN1CTWOIŁOU7ECTWO

010
01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe

na potrzeby rolnictwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realiz. przez powiat
020

LEŚNICTWO
02001

Gospodarka

leśna

GOSPODARKA MIESZKAN10WA
70005

Gospodarka

gruntami i nieruchomościami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realiz. przez powiat
710

DZIAŁALNOŚĆ
71013

USŁUGOWA

Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realiz. przez powiat
71014

Opracowania

geodezyjne i kartograficzne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realiz. przez powiat
71015

Nadzór budowlany
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realiz. przez powiat

750

ADMINISTRACJA
75011

20000,00

20000,00
5000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realiz. przez powiat
700

20000,00

PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realiz. przez powiat

5000,00
5000,00

147000,00
147000,00
147000,00

726600,00
219000,00
219000,00

25000,00
25000,00
482600,00
482600,00

320200,00
273200,00
273200,00
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Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego

5317514,00

852

1167480,00

Ośrodki wsparcia

1167480,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realiz. przez powiat
POZOSTAŁE

ZADANIA W ZAKRESIE
SPOŁECZNEJ

POLITYKI

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realiz. przez powiat

WYDATKI OGÓŁEM
010

Prace geodezyjno-urządzeniowe

na potrzeby rolnictwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
4300 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realiz. przez powiat
020

LEŚNICTWO
02001

Gospodarka

Gospodarka

leśna

MIESZKANIOWA

gruntami i nieruchomościami

4300 Zakup usług pozostałych

20000,00

20000,00

5000,00

147000,00
147000,00

l 700,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

9300,00

USŁUGOWA

Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)

4300 Zakup usług pozostałych
71014

20000,00

4480 Podatek od nieruchomości

DZIAŁALNOŚĆ
71013

212400,00

102000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
710

212400,00

5000,00

GOSPODARKA
70005

212400,00

5000,00

4300 Zakup usług pozostałych
700

l 167480,00

7916194,00

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01005

5317514,00

POMOC SPOŁECZNA
85203

.li

47000,00

5317514,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realiz. przez powiat

85321

..'"
"

OCHRONA ZDROWIA

851

853

5

47000,00

Komisje poborowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realiz. przez powiat

85156

.,

Opracowania
4300 Zakup usług pozostałych

34000,00
726600,00
219000,00
219000,00

geodezyjne i kartograficzne

25000,00
25000,00

- 3 l

2

5

4

3

482600,00

Nadzór budowlany

71015

1000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

87980,00
247230,00

4020 Wynagrodz. osobo członków korpusu służby cywilnej
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

27239,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

57738,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

8880,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4320,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

9300,00

4270 Zakup usług remontowych

2000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

500,00

4300 Zakup usług pozostałych

16540,00

4360 Opłaty z tytozakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej

300,00

4410 Podróże służbowe krajowe

2000,00

4430 Różne opłaty i składki

400,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7273,00

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

2000,00

4700 Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej
--

----

---~-----

--

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
i urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
750

ADMINISTRACJA
75011

PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie
4300 Zakup usług pozostałych

75045

Komisje poborowe

4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

~

800,00
2500,00
320200,00
273200,00

47000,00

2045,00
335,00
37820,00
2000,00

4270 Zakup usług remontowych

100,00

4300 Zakup usług pozostałych

800,00

4370 Opłaty z tytozakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej

300,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe
4740

85156

4600,00

273200,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

851

~-

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych

2300,00
1000,00
300,00

OCHRONA ZDROWIA

5317514,00

Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętycb
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

5317514,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5317514,00

- 4 ";
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4
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852

1167480,00

Ośrodki wsparcia

1167480,00

Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do
realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do
2820
realizacj i stowarzyszeniom

2810

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

335520,00
256425,00
20005,06

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

47115,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

6944,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

9600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

36631,00

4260 Zakup energii

24326,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

2000,00

4300 Zakup usług pozostałych

18131,00
984,00

4360 Opłaty z tytozakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej

2000,00

4370 Opłaty z tytozakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej

1455,00

4410 Podróże służbowe krajowe

500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11003,00

4700 Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej

707,00

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
i urządzeń kserograficznych

289,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
POZOSTAŁE ZADANIA
85321

391440,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

853

'

':'5

POMOC SPOŁECZNA
85203

r=.

,","-;'.

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

2404,94
212 400,00
212 400,00
111992,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8223,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

20388,00

4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3443,00
18385,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

5005,00

4260 Zakup energii

4263,00

4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360 Opłaty z tytozakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
4370 Opłaty z tytozakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4740
i urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

500,00
31 126,00
1040,00
505,00
2300,00
500,00
3318,00
412,00
1000,00
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DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTW A ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

5.:",:,i"(;;;'

1 033 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1022000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1022000,00

700
70005

,;"i'

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości

972 000,00

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

10 000,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
852
85203
0830 Wpływy z usług

40000,00

POMOC SPOŁECZNA

11 000,00

Ośrodki wsparcia

11 000,00
11000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../. . ./1 O
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia
.
PLAN
PRZYCHODÓW

I ROZCHODÓW

BUDŻETU

NA ROK 2010

ROZCHODY

PRZYCHODY

LP

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

2

§ 952Przychody
z zaciągniętych
pożyczek i kredytów
na rynku krajowym
3

§ 955-

§ 992-

Przychody z tytułu
innych rozliczeń
krajowych

Spłaty otrzymanych
krajowych pożyczek
i kredytów

4

5

Spłata kredytu długoterminowego

1. na remont dróg

536500,00

Nr 6/06 PKO BP SA

2.

3.

Spłata kredytu długoterminowego
na rozbudowę Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Rychwal
Nr 16/KKI12006/KN BOŚ

56600,00

Pożyczka z WFOŚiGW
na "Termomodernizację budynku Starostwa
Powiatowego w Koninie AL.. 1-go Maja 9"

67000,00

Nr 153/P/oA-tll/06

4.

Spłata kredytu długoterminowego
na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

357000,00

Nr6/07BGK

5.

Pożyczka z WFOS i GW
na "Termomodernizację budynku Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Plac
Piłsudskiego 13"

57600,00

Nr 120/P/OA-tIII07

6.

Spłata kredytu długoterminowego
z przeznaczeniem na remonty i inwestycje
dróg powiatowych

279069,96

Nr 5107 BGK

.,.---..."
7.

Spłata kredytu długoterminowego
na przebudowę drogi powiatowej Nr 3096P
Konin - Posoka - Rzgów - Podbiel

455329,48

Nr 14/09 RBS

8.

Spłata kredytu długoterminowego
na przebudowę drogi powiatowej Nr 3215P
na odcinku od drogi wojewódzkiej W-266
do miejscowości Barce
Nr 16/09PKO BP SA

9.

Planowany kredyt długoterminowy
na finansowanie deficytu budżetu w 2010 roku

186529,44

18674645,86

Wolne środki jako nadwyżka środków

10. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
RAZEM

3612676,42

18674645,86

3612676,42

1995628,88

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr ..l.../10
Rady Powiatu Konińskiego
zdnia
.

PLAN WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH NA ROK 2010
_.,.

Lp.

Dz.

Rozdz.

Par.

3,

4

zadania

Nazwa

Plan na
2010 rok
,-

_,f

2

'h
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WYDATKI INWESTYCYJNE

I.
600

801

Budowa i modernizacja

60014

80120

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
dróg:

6

31414381,72
29967981,72

6050

- budowa drogi powiatowej nr 3197P na odcinku
Boguszyce - Posada, gm. Wierzb inek

5275000,00

6050

- przebudowa ciagu drogowego relacji:
droga krajowa 25 Sporne-Bożatki-Rzgów
z uzupełnieniem infrastruktury towrzyszacej

5995200,00

6050

- budowa chodnika wSadlnie

20000,00

6050

- budowa chodnika w Morzyczynie

30000,00

6050

- dokumentacja (chodnika MorzyczynKolonia Racięcin- Talarkowo )

20000,00

6050

- budowa chodnika w miejscowości Różopole Piotrkowice

6050

- przebudowa drogi powiatowej nr 3204P relacji:
droga wojewódzka nr 226 Nowa Wieś-Mostki
Kujawskie - droga wojewódzka nr 263
z uzupełnieniem infrastruktury towrzyszacej

6050

- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika
w ciągu drogi nr 3050 Budzisław KościelnyBudzisław Górny

6057

- przebudowa drogi powiatowej nr 3181P
Wilczogóra - Skulska Wieś
(odcinek Wilczogóra - Wturek)

3033999,39

6057

- przebudowa drogi powiatowej nr 3181P
Wilczogóra - Skulska Wieś
(odcinek Wturek - Skulska Wieś)

3985903,07

6059

- przebudowa drogi powiatowej nr 3181P
Wilczogóra - Skulska Wieś
(odcinek Wilczogóra - Wturek)

2914976,19

6059

- przebudowa drogi powiatowej nr 3181P
Wilczogóra - Skulska Wieś
(odcinek Wturek - Skulska Wieś)

3985903,07

6050 Wydatki inwestycyjne ogółem:
- dobudowa klatki schodowej wraz z szybem
windowym w ZSP w Sompolnie

225000,00

4465200,00

16800,00

534000,00
534000,00

- 2 '/
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3
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4

:,

5
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6

"

854

85403

6050 Wydatki inwestycyjne ogółem:
- budowa boiska wielofunkcyjnego,
skoczni do skoku w dal i placu zabaw
przy SOSW w Rychwale

900

90005

6050 Wydatki inwestycyjne ogółem:
- termomodemizacja budynku stołówki
w ZSE-U w Żychlinie

900

90008

6050 Wydatki inwestycyjne ogółem:
- rewitalizacja parku zabytkowego
przy ZSE-U w Żychlinie

921

92195

6050 Wydatki inwestycyjne ogółem:
- budowa pomnika Fryderyka Chopina
przy ZSE-U w Żychlinie

926

92605

6050 Wydatki inwestycyjne ogółem:
- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
przy ZSP w Sompolnie

ZAKUPy INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

II.

010

01095

6060 Zakupy inwestycyjne ogółem:
- zakup 2 zestawów komputerowych
wraz z oprogramowaniem

600

60014

6060 Zakupy inwestycyjne ogółem:
- zakup rębaka
- zakup zagęszczarki
- zakup samochodu ciężarowego

750

75020

6060 Zakupy inwestycyjne ogółem:
- zakup kopiarek sieciowych

483000,00

483000,00

5000,00
5000,00
20000,00
20000,00
54400,00
54400,00
350000,00
350000,00

212000,00
14000,00

14000,00
136000,00
45000,00
1000,00
90000,00
62000,00
6500,00

- zakup serwerów

21000,00

- zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci
komputerowej

23000,00

- zakup rejestratora monitoringu wizyjnego

6500,00

- zakup systemu gaśniczego do serwerowni

5000,00

- 3 -
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III.

2

.3

4

5

6

POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

587000,00

Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:

400000,00

600

900

60014

6610

- dotacja dla Gminy Golina na realizację zadanie pn.
"Przebudowa drogi gminnej Golina - Spławie łącząca
drogę powiatową nr 3029P z drogą powiatową
- ulica Kopernika w Golinie"

200000,00

6610

- dotacja dla Gminy Rychwał na realizację zadania
pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku
Dąbroszyn-Grabowa-J aroszewice Grodzieckie"

200000,00

Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:

90001

6300

900

- dotacja dla Gminy Krzymów z przeznaczeniem
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie
na przedsięwzięcie pn.: "Zakup pompy szlamowej
do wypompowywania różnych substancji nieczystych
i niebezpiecznych w związku z prowadzeniem akcji
ratowniczych"
Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:

90005
6300

- pomoc fmansowa dla Gminy Rzgów w formie dotacji
celowej z przeznaczeniem:

6 000,00

6000,00

141000,00
29000,00

- 13 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grabienicach na przedsięwzięcie pn.
" Częściowa termomodernizacja polegająca
na wymianie okien, ociepleniu ścian oraz
pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP"
~.

-la 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Barłogach na przedsięwzięcie pn.

" Częściowa termomodernizacja polegająca
na dociepleniu ścian i sufitu oraz wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej"
- 6 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczy

Pierwszej na przedsięwzięcie pn. "Założenie ogrzewania
olejowego w strażnicy i w garażu"

- pomoc finansowa dla Gminy Krzymów w formie
dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kałku na przedsięwzięcie pn.
"Częściowa termomodernizacja polegająca
na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie
stolarki drzwiowej zewnętrznej"
- pomoc finansowa dla Gminy Skulsk w formie dotacji
celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czartowie na przedsięwzięcie pn.
"Termomodernizacja polegająca na ociepleniu
ścian budynku OSP"

12000,00

6000,00

-4 -
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2

3

4

6

5

.

- pomoc finansowa dla Gminy Wilczyn w formie
dotacji celowej na przedsięwzięcie pn.

20000,00

"Termomodernizacja
budynku Domu
Rolnika - Schronisko dla Bezdomnych
w m. Świętne"
- pomoc finansowa dla Gminy Sompolno w formie
dotacji celowej z przeznaczeniem:

27000,00

- 20 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sompolnie na przedsięwzięcie pn.
"Termomodernizacja budynku strażnicy"
- 7 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lubstowie na przedsięwzięcie pn.:
"Instalacja centralnego ogrzewania
w budynku strażnicy

__ ._--~

.

- pomoc fmansowa dla Gminy Grodziec w formie
dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lipieach na przedsięwzięcie
pn. "Termomodernizacja
budynku strażnicy
polegająca na wymianie okien i częściowym
ociepleniu"
- pomoc fmansowa dla Gminy Rychwał w formie
dotacji celowej z przeznaczeniem dla Parafii
Rzymskokatolickiej
p.w. św. Trójcy w Rychwale
na zadanie pn.: "Termomodernizacja
polegająca
na instalacji centralnego ogrzewania - ogrzewania
podłogowego w kościele parafialnym"

900

Pozostałe wydatki inwestycyjne

90095

6620

ogółem:

- dotacja dla Miasta Konina na prawach powiatu
z przeznaczeniem na zakup sprzętu pływającego
z silnikiem oraz przyczepą dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

OGÓŁEM

/r i n r ru,

7000,00

40000,00

40000,00

40000,00

32213 381,72

)

)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr .... ./.... ./10
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia
.

PLAN WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
NAZWA

PROJEKTU

Przebudowa

drogi powiatowej Nr 3181P Wilczo góra - Skulska Wieś

Cel programu:
Dostosowanie drogi do parametrów drogi zbiorczej z odpowiednim wzmocnieniem nawierzchni.
Nakłady

finansowe w latach 2009 - 2010
(w złotych)

Zadanie

I. Odcinek Wilczogóra - Wturek

Nakłady finansowe
łącznie

w tym w latach

Wykonanie za 2009 r.

Plan na 2010 r.

6.067.998,78

119.023,20

5.948.975,58

- budżet powiatu

3.033.999,39

119.023,20

2.914.976,19

- środki Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu Operacyjnego

3.033.999,39

0,00

3.033.999,39

8.282.710,94

310.904,80

7.971.806,14

- budżet powiatu

4.141.355,47

155.452,40

3.985.903,07

- środki Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu Operacyjnego

4.141.355,47

155.452,40

3.985.903,07

WJ)'m
.~l9..!?fJJ}i!n~gw.~I).tą..:

II. Odcinek Wturek - Skulska Wieś
W.tym
.cl9..!?fJJ}i!n~.Qw.~I.\ią..:

Jednostką realizującą projekt jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

)

l'

)

-2 -

NAZWA

ZADANIA

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

w Sompolnie

Nakłady finansowe w latach 2009 - 2010
(w złotych)
w tym w latach
Zadanie

Budowa boiska sportowego
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

Nakłady finansowe
łącznie

Wykonanie za 2009 r.

Plan na 2010 r.

750.000,00

400.000,00

350.000,00

600.000,00

250.000,00

350.000,00

- Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

60.000,00

60.000,00

-

- Powiatowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

90.000,00

90.000,00

-

WJ:ym

.9.9.. ~fJmm~.Q~iI,~ią:
- budżet powiatu

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr .../... /10
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia
.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2010

·'.,W."ilJ),

I./hi.
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1.

".

3

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

w tym: - środki pieniężne

720 186,00

- należności

26066,00

- zobowiązania

79 106,00

Przychody ogółem

1400000,00

w tym: - wpływy z różnych opłat

0690

3000,00

- wpływy z usług

0830

1375000,00

- pozostałe odsetki

0920

20000,00

- wpływy z różnych dochodów

0970

2000,00

RAZEM

/1+2/

2067146,00

4. Wydatki ogółem

1917146,00

w tym: - przelewy redystrybucyjne

2960

z tego: - odpis na Fundusz Centralny

270000,00
135000,00

- odpis na Fundusz Wojewódzki

6.

4

667146,00

3.

5.

.,.' "

Stan środków obrotowych na początku roku

1".- ...•

2.

-

'.'

1\

2
DZIAŁ 710, ROZDZ. 71030

Plan na
2010 rok

Paragraf

Wyszczególnienie

Lp.

135000.00

- zakup materiałów i wyposażenia

4210

30000,00

- zakup usług remontowych

4270

200000,00

- zakup usług pozostałych

4300

1387146,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

4700

10000,00

- zakupy inwestycyjne

6120

20000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

150000,00

w tym:

- środki pieniężne

200000,00

- należności

100000,00

- zobowiązania

150000,00

RAZEM

/4+5/

2067146,00

