
RADA  POWIATU
NOWOTOł  vfYSKIEGO

ul. Pozai.afiska 33 a
64-3CO Nowy  Tomyśl.

UCHWAŁANR  XV/164/2019

RADY  POWIATU  NOWOTOMYSKIEGO

z dnia  30 giudtńa  2019  r.

w sprawie  budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego  na rok  2020

Na podstawie  art. 12 pkt  5, pkt  8 lit  d i pkt  9 oraz  art. 51 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  r.

o samorządzie  powiatowym  (Dz.  U. z 2019  r., poz.  511 z późniejszyini  zrnianami)  oraz  art.  211,  212,

214,  215,  222,  235 - 237  i ait.  264  ust. 3 ustawy  z di'ńa 27 sierpnia  2009r.  o finansacli  publicznych

( Dz.  U. z 2019r.,  poz.  869  z późniejszyi'ni  zmianami)  Rada  Powiatu  Nowotomyskiego  ucliwala,

co następrij  e:

% l. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości 83.569.373,53 zł, zgodnie
z załącznikiem  nr 1 do uchwały,  z tego:

1) dochody  bieżące

2) docliody  majątkowe

w wysokości

w wysokości

80.448.419,53  zł,

3.120.954,00  zł.

2.  Dochody,  o którycli  mowa  w S, 1 ust.  1 obejmują  w szczególności:

1)  dotacje  celowe  na realizację  zadań  z zakresu  adrninistracji  rządowej  i ii'u'iych  zadań  zleconycli

ustawami  w  wysokości  6.711.512,00  zł i dotacje  celowe  na realizację  zadań  w  drodze

porozun'ńeń z organami adn'ńnistracji rządowej  w  wysokości 16.710,00 zi  zgodnie
z załącznikiem  ru" 3a.

2)  dotacje  celowe  na zadania  bieżące  realizowane  w drodze  umów  lub  na podstawie  porozurnień

z ii'uiymi  jednostkaini  samorządu  terytońalnego  w wysokości  6.136.592,00  zł.

3)  dotacje  celowe  na zadania  inwestycyjne  realizowane  w drodze  runów  lub na podstawie

porozumień  z innyn'ń  jednostkami  samorządu  terytońalnego  w wysokości  1.255.454,00  zł.

4)  dotacje  i środki  na finansowanie  wydatków  na realizację  zadań  finansowanych  z udziałem

środków,  o których  mowa  w art. 5 ust. 1 pkt  2 i 3 oraz  ust. 3 pl=t  5 i 6 ustawy  z dnia

27 sierpi'ńa  2009  r. o finansacli  publicznych  w wysokości  921.921,83  zl

3.  Dochody  Budżetu  Państwa  związane  z realizacją  zadań  zleconych  jednostkom  samorządu

teiytorialnego  w 2020  przedstawia  załącznik  iu- 7 do ucliwały.

% 2. 1. Ustala się  wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 90.609.512,09 zł, zgodnie z załącznikiem
i'ir  2 do uchwały,  z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 79.576.332,96 zl
2)  wydatki  majątkowe  w wysokości  11.033.179,13  zł zgodnie  z załącznikiem  nr 6 do

ucl'iwały.
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2.  Wydatki,  o których  mowa  w  e) 2 ust.  1 pkt  1 obejmują:

1) wynagrodzenia  i pocliodne  od  wynagrodzeń  w wysokości  49.388.821,81  zł,

2)  dotacje  w wysokości  5.364.600,28  zł,

3)  wydatki  na  obsługę  długu  powiatu  w wysokości  596.014,00  zł,

4)  wydatki  związane  z realizacją  zadań  z zakresu  adn'iinistracji  rządowej  i innych  zadań

zleconycl'i  ustawan'ń  w wysokości  6.711.512,00  zl,  zgodnie  z załącznikiem  lT  3b do  ricliwały,

5) wydatki  związane  z realizacją  zadań  w  drodze  poroztunień  z organaini  adtninistracji

rządowej  w  wysokości  16.710,00  zł,  zgodnie  z załącznikiem  nr  3b do  uchwały.

3. Wydatki  na programy  i projekty  realizowane  ze środków  z budżetu  Unii  Europejs!,iej  oraz

niepodlegające  zwrotowi  środki  z pomocy  udzielonej  przez  państwa  członkowskie

Europejskiego  Porozun'ńenia  o Wolnym  Handlu  (EFTA),  a także  ii'ine  środki  pocl'iodzące  ze

źródeł  zagranicznycli,  niepodlegające  zwrotowi  w  wysokości  1.251.734,45  zl.

S, 3. Deficyt  budżetu  w  kwocie  7.040.138,56  zł sfinansowany  zostanie  przycliodami  z  tyatułu

zaciągniętycli  kredytów  i pożyczek.

% 4. Ola'eśla się łączną kwotę planowanycli przychodów
i przeznacza  się  na:

1)  spłatę  wcześniej  zaciągiiiętych  zobowiązań

2) sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu

w  wysokości  10.OOO.OOO,OO  zł

w wysokości  2.959.861,44  zł,

w  wysokości  7,040.138,56  zł,

S, 5. l.  Określa  się  łączną  kwotę  planowanych  rozcliodów  w wysokości  2.959.861,44  zł.

2. Przycliody  i rozcliody  budżetu  określają  załączniki  iu'  4a i 4b  do  ucliwały.

e3 6. Tworzy się rezei'wy:

ogólną  w  wysokości  348.200,78  zł,

celową  na inwestycje  izakupy  inwestycyjne  w wysokości  2.452.339,89  zł,

celowe  w wysokości  407.050,00  zł

z tego:

a)  na realizację  zadań  z zakresu  zarządzania  kryzysowego  w wysokości  150.000,00  zł,

b)  na zadania  oświatowe  w  wysokości  257,050,00  zl.

%7. Ustala się kwotę dotacji udzielanycli z budżetu Powiatu, w tym:

1)  dotacje  dla  jednostek  sektora  finansów  publicznycli  w wysokości  3.619.391,20  zł,

2)  dotacje  dla  jednostek  spoza  sektora  finansów  publicznych  w wysokości  2.723.467,00  zł.

Zestawiei'ńe  planowanycli  dotacji  udzielonych  z budżetu  Powiatu  stanowi  załącznik  nr  5 do  ucliwały.

%8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych  kredytów ipożyczek  oraz einitowanydi  papierów
wartościowych  w kwocie  13.000.000,00  zł,  w tym  na:

1)  pokiycie  występującego  w  ciągu  roku  przejściowego  deficytu  budżetu  w kwocie

3.000.000,00  zł,

2)  finansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  Powiatu  w kwocie  7.040.138,56  zł,
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3)  spłatę  wcześrńej  zaciągniętych  zobowiązań  z tytułu  zaciągniętycli  ki-edytów

i pożyczek  w kwocie  2.959.861,44  zł.

Fg 9. Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  do:

1)  zaciągania  kredytów  i pożyczek  na pola'ycie  występującego  w  ciągu  roku  budżetowego

przejściowego  defłcytu  budżetu  w wysokości  3.000.000,00  zł,

2)  zaciągania  la-edytów  i pożyczek,  o którycli  mowa  w ait. 89 ust 1 pkt  2 - 4 ustawy  z dnia

27 sierpnia  2009r.  o finansacli  publicznycli  do wysokości  10.OOO.OOO,OO zł,

3)  dokonyawania  zinian  w budżecie  polegającycli  na przeniesieniach  w planie  wydatków  n'ńędzy

paragrafami  i rozdziałaini  w  ramach  działu,  łącznie  ze  zrnianan'ń  k-vvot  wydatków  na

wynagrodzenia,  wydatków  majątkowycli  (w  tym  z wydatków  bieżącycli  na wydatki  majątkowe

oraz  z wydatków  majątkowych  na  wydatki  bieżące)  z wyłączei'ńem  ujętych

w  Wieloleti'ńej  Prognozie  Finansowej  jednostki  samorządu  teiytorialnego  oraz  dotacji

z wyłączeniem  przeniesień  wydatków  między  działami,

4)  lokowania  wolnych  środków  budżetowycl"i  na racluinkacli  bankowycli  w ii'inych  bankacli  niż

bank  prowadzący  obsługę  budżetu,

5)  przekazania  uprawnień  kierownikom  jednostek  organizacyjnych  do zaciągania  zobowiązań

z tytułu  umów,  których  realizacja  w roku  budżetowym  i w rolai  następnyn'i  jest  niezbędna  do

zapewnienia  ciągłości  działania  jednostkiiz  któiych  wynikające  płatności  wyla'aczają  poza  rok

budżetowy.

Fs) lO. Ustala  się kwotę  15.000.000,00  zł, do l=tórej Zarząd  Powiiatu  może  samodzielnie  zaciągać

zobowiązai'ńa  wykraczające  poza  rok budżetowy  i nie  są  związane  z realizacją  przedsięwzięć

wieloletnich.

%l l. Wykonanie  ucl'iwały powierza się  Zarządowi  Powiatu.

% 12. Uch'vvała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzieiiiiiku
Urzędowyn'i  Województwa  Wielkopolskiego.

PR!EWODNICZĄCA  RADY

a'!':/"l'tVA OWviffi,
Renata  Gruszka
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UZASADNIENIE

do uchwały  nr  XV  /164/2019

Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  na rok  2020

z di'iia  30 giaudi'ńa  2019  r.

w  sprawie  budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego  na rok  2020

Opracowany  przez  Zarząd  Powiatu  Nowotomyslńego  na podstawie  obowiązujących

przepisów  dotyczącycli  opracowai'ńa  projektu  budżetu  projekt  budżetu  Powiaffi  Nowotomyskiego  na

rok  2020  , riwzględnia  otrzymane  założenia  do projektu  budżetu  po stronie  dochodów  i wydatków

oraz  zakładane  wskaźniki.  Podstawowe  wielkości  dochodów  i zakres  do realizacji  w 2020  roku

przedstawiają  załączniki  do  ucl'iwały  budżetowej.  Źródła  docliodów  jednostek  samorządu

terytorialnego  w tym  dla  powiatów  zostały  ustalone  w  ustawie  o docliodacli  jednostek  samorządu

teiytorialnego.

I.  Dochody  budżetu  ogółem  stanowią  kwotę

zgodnie  z załącznikiem  nr  l,

z tego:

1. dochody  bieżące

2. dochody  majątkowe

w wysokości

w wysokości

l)  Wlasne  dochody  bieżące

w  tym:

83.569.373,53  zł,

80.448.419,53  zł

3.120.954,00  zł

tj.  96,26  %

Ńj. 3,74  '%)

w wysokości  31.441.305,70  zł

a)  udziały  ze stanowiącego  docliód  budżetu  państwa  podatku  dochodowego  22.245.182,12  zł

w tym:

*  od osób  fizycznycli  zainieszkałych  na terei'ńe  powiatu  (poprilarnie  zwanym  PIT-em)

w wysokości  21.364.049,00  zl

*  od osób  prawnych  (popularnie  zwanych  CIT-em)  w wysokości  881.133,12  zł

b)  5% dochodów  uzyskiwanycli  na rzecz  budżetu  państwa  w związku  z realizacją  zadań

z zakresu  adininistracji  rządowej  oraz  iiuiycl'i  zadań  zleconych  ustawaini

w wysokości  795,50  zł

w wysokości  2.369.010,00  złc)  wpływy  z różnycli  opłat

w  tym:

2.200,00  zł

700.000,00  zł

10.906,00  zł

900.000,00  zł

60.000,00  zł

opłaty  za karty  wędkarskie  w wysokości

opłatygeodezyjne  wwysokości

opłaty  pobierane  przez  jednostki  oświatowe  w wysokości

opłaty  z tytułu  wydobyyvania  kopalin  w wysokości

opłaty  i kary  za korzystanie  ze środowiska  w wysokości

(w  tym  środki  pocliodzące  z oplat  za koi'zystanie  ze środowiska  pi'zekazywane  pi'zez  Wojewódzki  Fundusz

Oclirony  Środowiska i Gospodarki  Wodnej  w Poznaniu)

opłaty  za wydane  oświadczerńa  o powierzeniu  wykonania  pracy  cudzoziemcom

oraz  wydanie  zezwolenia  na prace  sezonowe  cudzoziemcom

w wysokości  lOO.OOO,OO zł

wpływy  z ii'uiych  opłat  lokalnych  (zajęcie  pasa  drogowego  i inne)

w wysokości  520.000,00  zł
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realizacja  ait.  130  a ustawy  -  Prawo  o ruchu  drogowym

w wysokości 75.000,00  zl

opłaty  z tytułu  trwałego  zarządu,  użytkowania  i shiżebność

w wysokości

5%  opłaty  za pobyt  w Środowiskowym  Domu  Samopomocy

w wysokości

Wpływy  z opłat  z tytuhi  riżytkowania  wieczystego  nieruclioiności

150,00  zł

474,00  zl

w wysokości 280,00  zł

d)  środki  od iiu'iycli  jednostek

(uinowa  z Prezesein  Agencji  Restruktuiyzacji  i Modei'nizacji  Rolnictwa  w Warszawie  wypJaty  ekwiwalei'itów  dla osób

l'izycznycli  za prowadzenie  ripraw  leśnycli)

w wysokości  174.248,24  zł

e)  wpłyyvy  od  rodziców  z tytułu  odpłatności  za utrzymanie  dzieci  (wycliowanków)

w Placówkach  opiekuńczo-wycliowawczycl'i,  Ośrodkach  wsparcia  i Rodzinach

zastępczycli

w wysokości  4.164,00  zł

f)  25oA wpływów  osiągniętych  ze sprzedaży,  opłat  z tytułu  trwałego  zarządu,  użyatkowania,

użytkowania  wieczystego,  czynszu  dzierżawnego  i najnut  nierucliomości  Skarbu  Państwa

(zestawienie  docliodów  budżeht  państwa  związane  z realizaąją  zadań  zleconycli  jednosłkoin  sainoi'ządu  teiytoi'ialnego

w 2020  r. stanowi  zalącznik  nr 7 do ucliwaly)  'VV WysOkOśCi  203.250,00  ZI

g)  wpływy  z usług  w wysokości  705.200,00  zl

l]) WPłYWY Ze sprzedaŻy W'y'r(bÓW (docliody realizuje Zesliól Szkół Rolnicze Cenłiuin Ksztalcenia Ustawicznego

w Ti'zciance)  w wysokości  1.644.825,00  zł

i)  odsetki  od środków  finansowycli  powiatu  gromadzonycli  na rachunkacli  bankowycli

jednostek  budżetowych  w wysokości  186.951,84  zł

J ) Wp57'!V'y' Z CZ'y'nSZu Z n'ńenła komunalnego (b+idynki inieszkalne na terenie powiatu) OraZ Z tytułu
najmu  i dzierżawy

w wysokości  453.680,00  zł

w tyn'i:

'r  jednostki  oświatowe

>  Starostwo  Powiatowe

>  Powiatowe  Centrum  Spoitu

w wysokości  112.080,00  zł

w wysokości  221.600,00  zł

w wysokości  120.000,00  zl

k) vvpłYWY  Z różnycl'i docliodów
(w tyin:  iniędzy  innyini:  wplywy  z tytulu  wynagrodzenia  dla  platnika,  z lytulu  wykonywania  zadań  określonycli

pi-zepisaini  pi'awa,  środki  Paiistwowego  Funduszu  Osób  Niepelnospi-awnycl'i  w wysokości  2,5%  pi'zeznaczone  na

poki'ycie  kosztów  obshigi  zadań  z zakresu  reliabilitacji  zawodowej  i spolecznej  i inne  rozliczenia  i sptaty)

w wysokości  428,889,00  zł

1) opłaty  komunikacyjne  w wysokości  2.585.110,00  zł

m) opłaty  za wydanie  prawa  jazdy  w wysokości  250.000,00  zł

i'i)  wpływy  z opłat  obszarowych

- Umowa z ARMR w NOWYI]] TOm'y'ślu (wplywy dotyczą ZSRCKU w Ti'zciance)

w wysokości  190.000,00  zl
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2)  Subwencje  ogólne  z budżetu  pańshva

w tym:

w wysokości  35.250.901,00  zł

część  oświatowa  subwencji  ogólnej

część  wyrównawcza  subwencji  ogólnej  dla  powiatów

część  równoważąca  subwencji  ogólnej  dla  powiatów

w wysokości

w wysokości

w wysokości

31.207.007,00  zł

2.032.088,00  zl

2.011.806,00  zł

3)  Dotacje  celowe  na zadania  bieżące

w tym:

w wysokości  13.756.212,83

a)  dotacje  celowe  przekazane  z budżetu  państwa  na zadania  bieżące  z zal<resu  administracji

rządowej  oraz  inne  zadania  zlecone  ristawaini  realizowane  przez  powiat  - 8:, 2110

w wysokości  6.469.092,00  zl

b) dotacje  celowe  przekazane  z budżetu  państwa  na zadania  bieżące  realizowane  przez  powiat  na

podstawie  porozun'ńeń  z organan'ń  administracji  rządowej  - Fg 2120

w wysokości  16.710,00  zl

c)  dotacje  celowe  otrzyn'iane  z budżetu  państwa  na zadania  bieżące  z zakresu  adn'ńnistracji

rządowej  zlecone  powiatom  związane  z realizacją  dodatku  wycliowawczego  oraz

dodatlat  do zryyczałtowanej  kwoty  stanowiącycli  pomoc  państwa  w wychowaniri  dzieci

(500+)  - F4 2160 w wysokości  242.420,00  zl

d)  dotacje  celowe  otrzymane  z powiatu  na zadania  bieżące

n'ńędzy  jednostkarni  samorządu  teiytorialnego  - FS) 2320

na podstawie  porozumień

w wysokości 141.136,00  zl

e)  dotacje  celowe  otrzymane  z gminy  na zadania  bieżące  - na podstawie  porozun'ńeń  n'iiędzy

jednostkaini samorządu  terytorialnego- F4 2310

w wysokości 843.955,00  zl

f) dotacja celowa  w ramach  zadania  pn. ,,Powiat  nowotomyski  stawia  na rodzinę  II -

wyposażenie  rodzin  w wiedzę  specjalistyczną  podnoszącą  ich  kompetencje  opiekuńczo-

wychowawcze,  umiejętności  opieki  nad osobą  zależną  oraz  nabycie  umiejętności

udzielarńa pomocy w sytuacji kryzysowej" - S, 2007, 'g 2009, 6 2057, e) 2059
w wysokości  99.377,50  zl

g) środki otrzymane  z projektu:  ,, Kształcei'ńe  zawodowe  kluczem  do przyszłości"  -  projekt

współfinansowany  zEuropejskiegoFunduszuSpołecznegowramachPOWER,rea1izowanyw

Zespole Szkół  i'ir 2 w Nowyi'n  Tomyślu,  cel  projektu  to iniędzynarodowa  mobilność  edukacyjna

uczniów  i absolwentów  oraz  kadiy  kształcei'ńa  zawodowego,

w wysokości316.457,66  zł

h) środki otrzymane  z projeló  ,, Rozwój  kształcenia  zawodowego  uczniów"  w ran'iach  WRPO

na lata 2014-2020 wspt5łfinansowanego  ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,

realizowanego  przez  jednostki  oświatowe  Powiatu  Nowotomyskiego,

w wysokości  475.563,67  zł
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i)  środki  otrzymane  z państwowych  funduszy  celowycli  na realizację  zadań  bieżącycli

jednostek  sektora  finarisów  publicznycli  - Przebudowa  i remont  drogi  Przyprostynia  -
Cl'iobienice

w wysokości  5.151.501,00  zł

4)  Dochody  majątkowe w wysokości  3.120.954,00  zł

a) Wpłaty  z tytułu  odpłatnego  nabycia  prawa  własności  nieruchomości  stanowiącycb  rnienie

powiatu

w wysokości  1.860.000,00  zl

w tyn'i:

*  przewidywai'iy  dochód  ze sprzedaży  działki  wraz  z budynkiem,  w któi'ym  obecnie

znajduje  się  Powiatowy  Urząd  Pracy

1.500.000,00  zł

oraz

*  wpływy  ze sprzedaży  nieruchomości  (lokali  n'ńeszkalnych  i użytkowych)

360.000,00  zł

b)  Dochód  z tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności

przysługującego  osobom  fizycznym

w wysokości  5.500,00  zł

c)  Dotacja  z Funduszu  Dróg  Samorządowycli  na realizację  zadania  pn.  "Przebudowa  pasa

drogowego  drogi  powiatowej  nr 1881  P Brody  Turowo"

w wysokości  1.224.931,00  zł

d)  Dotacja  na realizację  zadania  pn. Przebudowa  pasa drogowego  drogi  i'ir  2713  P Łomnica  -

Nowy  Dwór

w wysokości  30.523,00  zł

5)  Procentowy  udział  dochodów  budżetowych  w budżecie  powiatu  wg  źródeł

pochodzenia:

1)  własnedochody  bieżące

2)  subwencje

3)  dotacjenazadania  bieżące

4)  dochody  majątkowe

37,62  %

42,18  %

16,46  %

3,74  %

Razem  100,OO  %

II.  Wydatki  budżetu  ogółem  stanowią  kwotę

zgodnie  z załącznikiem  nr  2,

z tego:

90.609.512,09  zł

1.  wydatki  bieżące

2.  wydatki  majątkowe

w wysokości  79.576.332,96  zl,  tj. 87,82  %

w wysokości  11.033.179,13  zł,  tj. 12,18  %
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1.  Wydatki  bieżące

w tym  między  innymi:

wynagrodzenia  ipocliodne  od wynagi-odzeń

dotacje

wydatki na obsługę dłu@t powiatu

w wysokości  79.576.332,96  zł

w wysokości

w wysokości

w wysokości

49.388.821,81  zł

5.364.600,28  zł

596.014,00  zt

2.  Wydatki  majątkowe

w tym:

l ) wydatki  inwestycyjne  -  drogowe

w wysokości  11.033.179,13  zł

w wysokości  5.833.581,32  zł

a)  Przebudowa  drogi  powiatowej  1881P  Brody  - Turowo  - etap  II

w wysokości  460.000,00  zł

b)  Przebudowa  i remont  drogi  powiatowej  2727P  Przyprostynia  - Cliobienice

w wysokości  2.310.709,37  zl

c)  Przebudowa  pasa  drogowego  drogi  powiatowej  1881P  Brody  - Turowo

w wysokości  1.759.901,95  zl

d)  Przebudowa  pasa  drogowego  nr 2713P  Łomi'ńca  - Nowy  Dwór

w wysokości 47.970,00  zl

e)  Przebudowadrogipowiatowejnr2709POpalenica-Lwówek-dokumentacjaprojektowa

w wysokości  500.000,00  zł

f)  Inwestycje  drogowe  - dokumentacje  projektowe w wysokości  180.000,00  zl

g)  dotacja  celowa  na  pomoc  finansową  udzielaną  n'ńędzy  jednostkan'ii  samorządri

teiytorialnego  na dofinansowanie  własnych  zadań  inwestycyjnycli:

dla  Gminy  Nowy  Tomyśl  na  realizację  przedsięwzięcia  wieloletniego

pn.  ,,Opracowai'ńe  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na  budowę  nowego

przebiegu  drogi  wojewódzkiej  nr 305 na odcinlai  od ril. Kolejowej  do ul. Celnej

w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowel'
w wysokości  250.000,00  zł

li)  dotacja  celowa  na  pomoc  finansową  udzielaną  n'iiędzy  jednostkami  samorządu

teiytorialnego  na dofinansowanie  własnycl'i  zadań  inwestycyjnych:

dla Gminy  Miedzichowo  na "Przebudowę  drogi  w Piotrach"

w wysokości  300.000,00  zł

i)  zakupy  inwestycyjne w wysokości  25.000,00  zł



2) Dotacja  dla Województwa  Wielkopolskiego  na realizację  przedsięwzięcia  wieloleti'ńego

pn.  ,,Wyposażenie  środowisk  infonnatycznycl'i  wojewódzkicli,  powiatowych

i n"iiejskich  podiniotów  leczniczycli  w narzędzia  infonnatyczne  umożliwiające  wdrożenie

Elektronicznej  Dokumentacji  Medycznej  oraz  stworzenie  sieci  wyi'iqiany  danych  między

podmiotami  leczniczyini  samorządu  województwa  (zadai'ńe  wieloletnie  2016-2020)

w wysokości  228.257,92  zł

3) Dotacja  celowa  z budżetu  na finansowanie  lub  dofinansowanie  kosztów  realizacji

inwestycji  i zakupów  inwestycyjnych  innych  jednostek  sektora  finansów  publicznycli

dotacja  dla  SP ZOZ  w Nowym  Tomyślu  - dokumentacja  projektowa  na moden'ńzację

obieltów  szpitala

w wysokości  200.000,00  zł

4) Pozostałe  wydatki  inwestycyjne:

a)  zalaipy  inwestycyjne  w Powiatowym  Ośrodht  Dokun'ientacji  Geodezyjnej

w wysokości  160.000,00  zł

b)  Starostwo  Powiatowe w wysokości  535.000,00  zł

*  Rozbudowa  budynku  F (PODGiK)  wraz  z przygotowaniem  projektu

rozbudowy

w wysokości  500.000,00  zł

w wysokości  35.000,00  zł*  zakupy  inwestycyjne

c)  Wydatki  na jednostki  oświatowe  iPowiatowe  Centrum  Sportu

w wysokości  1.624.000,00  zł

w tyn'i:

*  Mnrlernizsir.iq  ri1iit'aMfiut  qnortnutvrh  utiprlnridkgrh  nmurqrl';rnnvr'1'i  nrrpg  T'riuziq1

Nowotomyski

w wysokości  1.500.000,00  zł

*  Modernizacjaszatniipozostałychpon'ńeszczeńsportowycliZespołuSzkół

lV l w Nowytn  Ton'iyślu  w wysokości  124.000,00  zł

5) Rezerwy  na inwestycje  i zahipy  inwestycyjne w wysokości  2.452.339,89  zł

3. Zauważyć  należy,  iż w wydatkach  budżetu  ogółem  90.609.512,09  zł,  w tym  wydatki  bieżące

79.576.332,96zł  planowane  wydatki  budżetowe  jednostek  oświatowych  stanowią  kwotę

39.134.671,53  (nie  uwzględniając  wydatków  na obsługę  tyd'i  jednostek  przez  Powiatowe  Centrun'i

Usług  Wspólnych  -1.323.352,00  zł)

- tj.  43,19  % planowanycli  wydatków  ogółen'i,

- tj.  49,18  % planowanycl'i  wydatków  bieżących.
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Po stronie  dochodów  część oświatowa  subwencji  ogólnej  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego

wynosi  31.207.007,00  zł. Zarząd  Powiatu  celem  zabezpieczenia  pilnych  potrzeb  dofinansowuje  ze

środków  budżetu  powiatu  na etapie  planu  kwotę  7.927.664,53  zł do zadań  oświatowycli.

Zabezpieczono  w planie  wydatków  budżetowych  środki  na wynagrodzenia  i pochodne,  odpisy  na

zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnycli  pracowników  stosrijąc  wskaźniki  z roku  2019,  zgodnie

z projektem  ustawy  o zn'ńanie  niektórycli  ustaw  w  związlar  z realizacją  ustawy  budżetowej,

uwzględniono  odpisy  na  zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnycli  emeiytów  i rencistów,  wydatki

rzeczowe,  doskonalenie  i dokształcai'ńe  nauczycieli  w wysokości  O,8 % planowanycli  rocznych

środków  przeznaczonycli  na  wynagrodzenia  osobowe  nariczycieli  zgodnie  z projektem  ustawy

o zmianie  niektóiych  ustaw  w związku  z realizacją  ustawy  budżetowej,  zaplanowano  środki  na pomoc

zdrowotną  dla nauczycieli,  nauczycieli  emeiytów  i rencistów,  szkolenie  uczniów  zasadniczycłi  szkół

zawodowycliwgumów2019-2020r.,dotacjena  szkołyiplacówkiniepubliczneorazśrodkinakoinisje

egzarninacyjne  na stopień  awansu  zawodowego  nauczycieli  inianowanych.

4.  Wydatlń  na programy  i projekty  realizowane  ze środków  z budżetu  Unii  Europejskiej  oraz

nie  podlegające  zwrotowi  środki  z pomocy  udzielanej  przez  państwa  członkowskie

Europejskiego  Porozumienia  o 'vVolnym  Handlu  (EFTA),  a także  inne  środki  pocliodzące  ze

źródeł  zagranicznycli,  niepodlegające  zwrotowi  w wysokości  1.251.734,45  zl  w tym udział
własny  powiatu  329.812,62  zł.

a) NazwaProjektu:,,PowiatnowotomyskistawianarodzinęII-wyposażenierodzinwwiedzę

specjalistyczną  podnoszącą  idi  kompetencje  opie1aińczo-wycliowawcze,  un'ńejętności

opieki  nad osobą  zależną  oraz  nabycie  un'ńejętności  udzielai'ńa  pomocy  w  sytuacji

kryzysowej"  Jednostka  realizująca:  Powiatowe  Centrum  Pon'iocy  Rodzinie  w wysokości

104.700,00  zł, w tym  udział  własny  powiatu  5.322,50  zł,

b)  Nazwa  Projektu:  ,,Wyposażenie  środowisk  infoi'matycznycli  wojewódzkich,  powiatowycli

in'ńejskicli  podn'ńotów  leczniczych  w narzędzia  infonnatyczne  umożliwiające  wdrożenie

elektronicznej  dohimentacji  medycznej  oraz  stworzenie  sieci  wyiniany  danycli  n'ńędzy

podiniotaini  leczniczyn'ń  samorządu  województwa"  Jednostka  realizująca:  Wielkopolski

Urząd  Marszałkowski  w Poznaniri  w wysokości  228.257,92  zł,  w tym  udział  własny

powiatu  228.25  7,92  zł,

c)  Nazwa  Projektu  : ,, Kształcei'ńe  zawodowe  kluczem  do  przyszłości"  -  projekt

współfinansowany  z Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ran'iach  POWF.R,

realizowany  w Zespole  Szkół  11I' 2 w Nowym  Tomyślu,  cel projektu  to n'ńędzynarodowa

mobilność  edukacyjna  uczniów  i absolwentów  oraz  kadry  kształcenia  zawodowego,

w wysokości  3l6.457,66,  w tym  udział  własny  powiatu  0 zł,

d)  Nazwa  Projektu  : ,, Rozwój  kształcenia  zawodowego  uczniów"  w ramacl'i  WRPO  na lata

2014-2020  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,

realizowanego  przez  jednostki  oświatowe  Powiatu  Nowotomyskiego,  w  wysokości

554.348,87  zł, w tym  udział  własny  powiatu  78.785,20

e) Nazwa  Projektu  : ,, Przebudowa  pasa drogowego  nr 2713P  Łomnica  -  Nowy  Dwór"

- operacja  typu  ,,Budowa  lub modennizacja  dróg  lokalnych"  w ramacli  poddziałania

,,Wsparcie  inwestycji  związanych  z tworzeniem,  ulepszaniem  lub  rozbudową  wszystkich

rodzajów  małej  infrastruktury,  w tym  inwestycji  w energię  odnawialną  i w oszczędzanie

energii",  Celem  operacji  jest  poprawa  bezpieczeństwa  i komfortu  uczestników  rucliu  drogi

nr2713P,  a także  skrócenie  czasu  dojazduwyspecjalizowanych  służb,  zaoszczędzenie  czasu

dojazdu  uczesti'ńków  drogi  i zmniejszei'ńe  kosztów  eksploatacyjnych  pojazdów  poprzez
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przebudowę  drogi  iu' 2713P,  w wysokości  47.970,00  zł, w tym  udział  własny  powiatu

l7.447,00  zł.

5.  Wydatki  budżetowe  ogólem  w  wysokości  90.609.512,09  zl realizują  jednostki  budżetowe,

w tym:

1)  Powiatowy  hispektorat  Nadzoru  Budowlanego  w Nowym  Tomyślu

w  wysokości  433.000,00  zł

2)  Kon'ienda  Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożaniej  w Nowym  Tomyślu

w wysokości  4.343.000,00  zl

3)  Starostwo  Powiatowe  w Nowym  Tomyślu  w  wysokości  38.760.085,56  zl

w tym  n'ńędzy  innymi:

Powiatowy  Zespół  do  Spraw  Orzekania  o Niepełnosprawności

w  wysokości  208.343,00  zł

4)  Zespół  Szkół  Nr  l w  Nowym  Tomyślu

w wysokości  10.101.686,64  zł

5)  Zespół  Szkół  Nr  2 w Nowym  Tomyślu w wysokości  6.137.378,66  zł

6)  Zespół  Szkół  Rolnicze  Centnu'n  Kształcenia  Ustawicznego  w Trzciance

w wysokości  8.713.290,25  zł

7)  Zespół  Szkół  Nr  1 w Zbąszyniri

8)  Specjalny  Ośrodek  Szkolno  -'vVychowawczy  w  Zbąszyniu

w wysokości  4.225.371,98  zl

w wysokości  5.244.924,00  zl

9)  Poradnia  Psycliologiczno  -  Pedagogiczna  w Nowym  Tomyślu

w wysokości  1.652.231,00  zł

10)  Powiatowe  Centnun  Pomocy  Rodzinie w wysokości  5.252.910,00  zl

w wysokości  2.251.084,00  zl1l  ) Powiatowe  Centrum  Sportu  w  Nowym  Tomyślu

12)  Powiatowy  Urząd  Pracy

(w  tyin  składki  na ubezpieczenia  zdrowotne  oraz  świadczenia  dla osób  nie  ob.jętycli  obowiązkiein  ubezpieczenia

zdi'owotnego  366  774,00)  W wysokości  2.171.198,00  zł

13)  Powiatowe  Centrum  Usług  Wspólnych w wysokości  1.323.352,00  zł

III.  Zaplanowano  obsługę  długu  publicznego w  wysokości  596.014,00  zł

1.  W  ramacli  tego  zadania  zabezpieczono  środki  na  spłatę  odsetek  od  !a'edytów

inwestycyjnycli  zaciągiiiętycli  w latacli  2012,  2015,  2016,  2017,  2018  oraz  2019  zgodnie

z zawartymi  umowaini  z Powszechną  Kasą  Oszczędności  Bai'ik  Polski  Spółka  Akcyjna

reprezentowaną  przez  Centnun  Obsługi  Klienta  Korporacyjnego  Biuro  w Poznaniu,

Centrum  Korporacyjne  w Nowym  Tomyślu,  zwane  dalej  ,, PKO  BP S.A",  Bankiem
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Gospodarstwa  Krajowego,  zwanym  dalej  ,,BGK"  oraz Bankiem  Spółdzielczyn'i  w Nowym

Tomyślu.

2. Stan  zadłużenia  na 30.09.2019  r. w wysokości  21.560.645,93  zł

1)  Umowa  Nr  12 1020  4l44  0000  6596  0050 0728 z dnia 29.06.2012r.  PKO  BP

S.A  - kwota  kredytu  2.578.000,00  zł na dotację  dla SP ZOZ  w Nowym

Tomyślu,  stan zadłużenia  w wysokości  869.881,00  zł

2)  Umowa  Nr 51 1020  4027  0000  1096  0258  4902 z dnia  18.05.2015r.  PKO  BP

S.A-kwotakredytu  2.513.852,00zł  -naspłatęzobowiązańztytułukredytów,

stan zadłużenia  w  wysokości  1.571.157,80  zł

3)  Un"iowa  Nr  58 1130 1088 0001 3072  6910 0002 z dnia  6.07.2016r.  BGK  -

kwota  la'edytu  2.631.561,00  zł - na spłatę  zobowiązań  z tytułu  kredytów,

stan  zadłużenia  w wysokości  2.171.037,93  zl

4)  Umowa  Nr  16 1130 1088 0001 3072 6910  0002 z dnia  6.07.2016r.  BGK  -

kvvota  kredytu  2.889.218,84  zł - na inwestycje,  stan zadhiżenia

w  wysokości  2.383.605,62  zł

5)  Umowa  Nr 041020  4027  0000  1496  0314  3302  z dnia 6.07.2018r.  PKO  BP  -

kvvota  kredytu  2.631.561,00  zł - na spłatę  zobowiązai"i  z tytułu  kredytów,

stan  zadłużenia  w wysokości  2.171.037,93  zl

6)  Umowa  Nr 61 I020  4027  0000 1596  0314  3294  z dnia  12.07.2018r.  PKO  BP

-  kwota  la'edytu  1.568.439,00  zł - na inwestycje,  stan zadłużenia

w wysokości  1.293.962,28  zł

7)  Umowa  Nr 1 8/ 1913  z dnia 23.05.2018r.  -  BGK,  kwota  l=,redytu  8.396.360,44

zł - na inwestycje,  stan zadłużenia

w  wysokości  7.766.633,37  zł

8)  Umowa  Nr 18/1912zdnia  23.05.2018r.  -BGK,  kwotakredytu  3.603.639,56

zł - na spłatę  zobowiązań  - kredytów,

stan  zadłużenia w wysokości  3.333.330,00  zł

Prognozowany  stan  zadłużenia  na dzień  31.12.2019  r. w wysokości  23.577.790,72  zł

9)  Umowa  i'ir  7272-3003-81000  z di'ńa  04.11.2019  -  Bank  Spółdzielczy

w Nowyn'i  Tomyślu  -  na spłatę  zobowiązai"i

stan zadłużenia  w wysokości  2.690.846,52  zł

Zgodnie  z uchwałą  m- XIV/138/2019  z dnia  18 gi'udnia  2019 roku  w sprawie  zinian

w budżecie  Powiatu  Nowotomyskiego  na rok  2019 Rada  Powiatu  Nowotomyskiego  wprowadziła

wolne  środki  z lat ubiegłych  w wysokości  9.179.153,48  zl na pokrycie  deficytu  budżetu  Powiatu

Nowotomyskiego  w roku  2019.  Jednocześnie  ucliwałą  nr XrV/140/2019  z dnia 18 gi'udnia  2019

rolcu Rada Powiatu  Nowotomyskiego  zrezygnowała  z zaciągnięcia  kredytu  długoterininowego

w wysokości  7.309.153,48  zl.

IV.  Rezeiwy.

1. Rezerwa  ogólna  budżetu

2. Rezei'ivy  celowe

w wysokości  348.200,78  zł,  tj. 0,38  oA planu  wydatków.

w wysokości  2.859.389,89  zł tj. 3,16  % planu  wydatków:



1)  na inwestycje  izakupy  inwestycyjne  w wysokości  2.452.339,89  zł

2)  na realizację  zadań  własnych  z zala-esu  zarządzania  kryzysowego

w wysokości  150.000,00  zł

3)  nazadaniaoświatowe  wwysokości  257.050,00z1

V.  Przychody  budżetu.

W  budżecie  Powiatu  na rok  2020  zaplanowano:

1)  zaciągnięcie  kredytu  długotei'ininowego  na spłatę  zobowiązań  z tytułu  kredytów

w wysokości  2.959.861,44  zl

2)  zaciągnięcie  kredyatu  dlugoteiminowego  na zadania  inwestycyjne  powiatu,  w tym  n'ńędzy

ii'u'iyn'ń  na zadanie  inwestycyjne  drogowe  i oświatowe

w wysokości  7.040.138,56  zł

VI.  Rozchody  budżetu.

W  ramacli  rozchodów  budżetu  zgodnie  z klasyfikacją  paragrafów  rozcliodów  FS) 992 - spłaty

otrzymanycli  la'ajowych  pożyczek  i kredytów  - zaplanowano  środki  w lovocie

2.959.861,44  zł - należne  do spłaty  zaciągniętycli  kredytów  zgodnie  z umowan'ń  z bankiem

ki-edytrijącym.

PF,ZEWODNICZĄCA  RADY

!;'eJ'O,lZ)i,' Ofi'U""(bV).
Renata  Gruszka
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Planowane  dochody  budżetowe  dla Powiatu  Nowotomyskiego  na rok  2020.

Załącznik  nr I do Uchwały  budżetowej  Nr XV/164/2019  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  z dnia 30 grudnia  2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

._.-.oio' ,a_- móIrĄićt%3ałqwipńhvo  " -., _ -  : ' . " ' .,a:' ;_a__ , -' :, ' ,. '.,, '.'. ' :..= ' - -;'qq,,ąoo,o'o
01005 Prace geodezyjnoLurządzeniowe na potr7śby,ro1pictwa 4 000,OO

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

4 000,OO

01095  ' Poz6stała  działalność  . _ : :. - 2 200,!)Q
0690 Wptywy  z różnych  oplat 2 200,00

-{,,02q''  i:-:' :.' s _ . l: , I0 l:  71,1. . , -lll -lll:I : 1j'Ąnł_4,'.'5:,,:-.':,,=.:a'-..,'_.=,'-,i.-= 'j_.a,).. ,, ';.l.i',r,' +,-,,:-,1_.H =:ć,,:-,.:,  : :'ita ;aa,:Ąa
02001 Gospodarka  leśna 174  248,24

2460

środki otrzymane  od pozostalych  jednostek  zaliczanych

do  sektora  finansów  publicznych  na realizacje  zadań

bieżących  jednostek  zaliczanych  do sektora  finansów

publicznych

174  248,24

 "  - 600  . ) ,,.l':_, l_-, = l:  :..l' _ . _ Tia6s.i:ort ijiĆ:ziiĆQ:'-. '., , ' -ł. , '- ' i':':  t ):.';- ,.,"" ';'  :a '-"  :' ' - a T ', '_ a Ąo,e'gss:ob
60014 Drogi  publiczne  powiatowe 6 406  955,00

2170

Środki  otrzymane  z państwowych  funduszy  celowych  na

realizację  zadań  bieżących  jednostek  sektora  finansów

publicznych

5151  501,00

6350

Środki otrzymane  z państwowych  funduszy  celowych  na

finansowanie  lub  dofinansowanie  kosztów  realizacji

inwestycji  i zakupów  inwestycyjnych  jednostek  sektora

finansów  publicznych

1224  931 ,OO

6357

Środki  otrzymane  z państwowych  funduszy  celowych  na

finansowanie  lub dofinansowanie  kosztów  realizacji

inwestycji  i zakupów  inwestycyjnych  jednostek  sektora

finansów  publicznych

30 523,00

 , , 700  . .' Góipjffat3ą  iiesŹka6iowra   "  ,' ='. _J,_,::. -,.', '.,' "' _._al,-  _,-,,  -2:Śę6532,Óę

70005 Gospodarka  gruntami  i nieruchomościami 2 386  532,00

0470
Wptywy  z opłat  za trwaly  zarząd,  użytkowanie  i

służebności
150,00

0550
Wplywy  z opłat  z tytutu  użytkowania  wieczystego

nieruchomości
280,00

0750

Wplywy  z najmu  i dzierżawy  składników  majątkowych

Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub

innych  jednostek  zaliczanych  do sektora  finansów

publicznych  oraz  innych  umów  o podobnym  charakterze

22a1 600,00

0760
Wplywy  z tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania

wieczystego  w prawo  wlasności
5 500,00

0770
Wpłaty  z tytulu  odptatnego  nabycia  prawa  własności  oraz

prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości
1860  000,OO

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

95 752,00

2360

Dochody  jednostek  samorządu  terytorialnego  związane  z

realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  oraz

innych  zadań  zleconych  ustawami

203  250,00

' . 7Th0 -.. - .Dźińłal0qę'ć'uęJu6oy;a; ',   '-"  '- ' ','-_ '.'. -'=, '.ł' :o.  J 1_299,60Q,D(!
71012 Zadania  z zakresu  geodezji  i karjografii 166600,00

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

166600,00

71015 Na4,Ń' bu4ow1any 433  000,OO

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

433  000,OO

71095 Pćz-ostała  działalność _ 700  000,OO

0690 Wplywy  z różnych  oplat 700  000,OO
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-l. =..,;750  '-'Z.  '.,-  '= 'A4rńiąĄstr4-j-Ób;iT.;ząą-1-" . = .: - -. '. o. 8 ." Ń":o:-- '-::, - ,"? :" ".-' a '927'4Ś2a84
75011 Urzędy  wojewódzkie . '155 384,00

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

155  384,00

75020  Starośtma'powiatowe-, . - - ' " .. 733141,84
0830 Wplywy  z uslug 220  000,OO

0920 Wpływy  z pozostalych  odsetek 163  141,84

0970 Wplywy  z różnych  dochodów 350  000,OO

75045 .Kwalif.ikać,jń  wojskowa  ' - .  ' =  - ' o ' . " ' : 38 200,00

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

21 490,00

2120

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  realizowane  przez  powiat  na podstawie

porozumień  z organami  administracji  rządowej

i6  710,00

75085 Vł7spći_1na ob,sługa jedńośte3 sńmorządu terytorialnŚgo ' 737,00
0920 Wplywy  z pozostalych  odsetek 550,00

0970 Wplywy  z różnych  dochodów 187,00

'  . ' V5Ż .: ..; '- .Ot;ęÓną.i'iąĘÓff6%-,)'.'.,"" "" '="  :'S',.) : a,"I a:'-,i"'=i'  ,'.-: :-.-.'. ;- :-),,4"100,00

75212 Pozostale  wydmki  obronne  ' 4100,00

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

4100,00

= '- '754  :' .- . .jlńz0ępęzeńQQó jńb1i6Źńe !_óq.tiro'tiĄ:j4Ąći%o:arÓW-f;-,,-,'=.a..',  a,ŚaŚ»oo':oo
7541i Komendy  powiatowe  Państwowej  Słraży  Pożarnej 4 345  300,00

0920 Wpływy  z pozostalych  odsetek i100,OO

0970 Wplywy  z różnych  dochodów 1 200,00

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

4 343  000,OO

;'L ':75!!)"' ,': 0ymińrśprń#iedńąo$.ia,(  a"  ., ', -i'-;a",a.:'  .': '- ';: ; :- ' .,_ : Iga ooo,oó,
75515 Nieodpłatna  pomoc  prawna  ' 198000,00

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

i98  000,OO

._=:',.:-7!5Q: -,('l: "  .   i  '  ;  -  -   _

I , ,,  ,  . , _ ,  _ ,  . !. -- ' -' - I

'.Doch6dy'Łi'd..ósób0r'awńicti-,"o4o@sj4b=fiżyęznyćiii  '.
_jnny6h_jednoą%k'niiposiadających  osoboĄoĄqi-, a. o.-'.'.
prawnej  q7ą4 -ęd_QfŁ;4wjĄżańi  2 i60,'p'8boiśm, ' ,.., ,,'

a.'- :"'-',':-Ź5Q75ń9!,12'

75618
Wplywy  z innych  opłat  stanowiących  dochody  jednostek

samorządu  terytorialnego  ńa podstawie  ustaw
3 430110,00

0420 Wplywy  z opłaty  komunikacyjnej 2 585110,00

0490

Wplywy  z innych  lokalnych  oplat  pobieranych  przez

jednostki  samorządu  terytorialnego  na podstawie

odrębnych  ustaw

595  000,OO

0650 Wplywy  z opiat  za wydanie  prawa  jazdy 250  000,OO

75622
Udziały  powiatów  w podatknch  stańoiiących  dochód

budżetu  państwa  '
 . 22245182,"12

OO10 Wplywy  z podatku  dochodowego  od osób  fizycznych 21 364  049,00

0020 Wplywy  z podatku  dochodowego  od osób  prawnych 88i  i33,12

-}: "rss"  "' :,: F'ęŹnę'rożliczęńia .,' = -'..' , -':l 'i: - _' ,- _"'..  't', t.":','  __ ..' "  3Ś n26 84a,17

7580i
Część  oświatowa  subwencji  ogólnej  dla  jednostek

samorządu  terytorialnego
31 207  007,00

2920 Subwencje  ogólne  z budżetu  państwa 31 207  007,00

'75803 pzęść wyrównawcza subwencji 4gó1ńej dla powiat5w 2 032  088,00

2920 Subwencje  ogólne  z budżetu  państwa 2 032  088,00

75832 Częśt;  równoważąca  subwencji  Ógólnej  dla  powiatów 2 011 80ę,00

2920 Subwencje  ogólne  z budżetu  państwa 2 011 806,00

75864  ,

Ręgionalne  Programy  OgeraĆyjne  :_0a14-2.02p  finansowńne

z udziałeńi  środków  Európejskięgo  FundusŹu   .

Społecznego

574  941 ,17

BeSTia Strona  2 z 5



2007

Dotacje  celowe  w ramach  programów  finansowanych  z

udziałem  środków  europejskich  oraz  środków,  o których

mowa  w art.5  ust.1 pkt  3 oraz  ust.  3 pkt  5 i6  ustawy,  lub

plałności  w ramach  budżetu  środków  europejskich,  z

wyłączeniem  dochodów  klasyfikowanych  w paragrafie  205

25 321,05

2009

Dotacje  celowe  w ramach  programów  finansowanych  z

udziałem  środków  europejskich  oraz  środków,  o których

mowa  w  art.5  ust.1 pkt  3 oraz  ust.  3 pkt  5 i6  ustawy,  lub

płatności  w ramach  budżetu  środków  europejskich,  z

wylączeniem  dochodów  klasyfikowanych  w paragrafie  205

2 978,95

2057

Dotacje  celowe  w ramach  programów  finansowanych  z

udziatem  środków  europejskich  oraz  środków,  o których

mowa  w art. 5 ust.  3 pkt  5 lit. a i b ustawy,  lub platności  w

ramach  budżetu  środków  europejskich,  realizowanych

przez  jednostki  samorządu  terytorialnego

516  924,25

2059

Dotacje  celowe  w ramach  programów  finansowanych  z

udziałem  środków  europejskich  oraz  środków,  o których

mowa  w ark. 5 ust.  3 pkt  5 lit. a i b ustawy,  lub płatności  w

ramach  budżetu  środków  europejskich,  realizowanych

przez  jednostki  samorządu  terytorialnego

29 716,92

-r. J-soi . -;;- '! 'p%jńM:,i-icht'i;ąni0  7.).'i- _ .,':,'- _J;. ,a:: l l ',-..',;-',.  '. -. ,  '-  ". '.'.' ""-.( a)-,',;Jz4z(i,sl,i;aś:
80-115 Technika 2 384  338,66

0610

Wplywy  z opłat  egzaminacyjnych  oraz  oplat  za  wydawanie

świadectw,  dyplomów,  zaświadczeń,  certyfikatów  i ich

duplikatów

9 513,00

0690 Wplywy  z różnych  oplat 458,00

0750

Wplywy  z najmu  i dzierżawy  składników  majątkowych

Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  łerytorialnego  lub

innych  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów

publicznych  oraz  innych  umów  o podobnym  charakterze

104800,00

0830 Wplywy  z usług 83 000,OO

0840 Wplywy  ze sprzedaży  wyrobów 1 644  825,00

0920 Wptywy  z pozostatych  odsetek 9 900,00

0970 Wpływy  z n5żnych  dochodów 25 385,00

2057

Dotacje  celowe  w ramach  programów  finansowanych  z

udziatem  środków  europejskich  oraz  środków,  o których

mowa  w art.  5 ust.  3 pkt  5 lit. a i b ustawy,  lub płatności  w

ramach  budżetu  środków  europejskich,  realizowanych

przez  jednostki  samorządu  terytorialnego

189874,60

2059

Dotacje  celowe  w ramach  programów  finansowanych  z

udziałem  środków  europejskich  oraz  środków,  o których

mowa  w art.  5 ust.  3 pkt  5 lit. a i b ustawy,  lub płatności  w

ramach  budżetu  środków  europejskich,  realizowanych

przez  jednostki  samorządu  terytorialnego

i26583,06

8537
Środki  pochodzące  z budżetu  Unii  Europejskiej

przeznaczone  na finansowanie  programów  i projektów
i90000,00

80120 Licea  ogólnokształcące 6 950,00

0610

Wpiywy  z oplat  egzaminacyjnych  oraz  oplat  za wydawanie

świadectw,  dyplomów,  zaświadczeń,  certyfikatów  i ich

duplikatów

300,00

0690 Wplywy  z różnych  opłat 50,00

0750

Wpływy  z najmu  i dzierżawy  składników  majątkowych

Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub

innych  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów

publicznych  oraz  innych  umów  o podobnym  charakterze

4 000,OO

0920 Wplywy  z pozostalych  odsetek 1 900,00

0970 Wplywy  z różnych  dochodów 700,00

80130 Szkćty  zńwodowe  - 85 325,00

0610

Wplywy  z opłat  egzaminacyjnych  oraz  opłat  za wydawanie

świadectw,  dyplomów,  zaświadczeń,  certyfikatów  i ich

duplikatów

380,00

0690 Wplywy  z różnych  oplat 205,00

0750

Wpływy  z najmu  i dzierżawy  składników  majątkowych

Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub

innych  jednostek  zaliczanych  do sektora  finansów

publicznych  oraz  innych  umów  o podobnym  charakterze

3 280,00

0830 Wplywy  z usług 78 000,OO
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0920 Wplywy  z pozostałych  odsetek 2 640,00

0970 Wplywy  z różnych  dochodów 820,00

::'-:,  -Q4=.,'-=, .pńtiłqpa_,'Żd-iĆimią .  ,'- _ 'I " : -'-.  : -.,"  ,:," '  ' :. '..,a-,-'_..' _=, ąś0yśy,oó
85117 Zakłady oi»iekuńczo-lecznicze i pieIęgnacyjno-opiekuńcze i3  200,00

2310

Dotacje  celowe  otrzymane  z gminy  na zadania  bieżące

realizowane  na podstawie  porozumień  (um6w)  między

jednostkami  samorządu  terytorialnego

i 3 200,00

8Ś'1 56
'Ąk1ą4ki n-ś ubę.:pięt,Źęińie_żdroiótpe'6raż ffiiadczenia Qlń"
gsób-nię  objętych  obowiązki.em  ubezpiączenia  . .. ' . '

zdrowptnef0o . _ ' , . .
" J  , ' - 367 587iĆi0

0920 Wplywy  z pozostałych  odsetek 813,00

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

366  77  4,00

,-',Ąsż  aal: .,. ';,_' ; :i'. %..":  a:ll.,.,ll':y"':':" ai J'oąt5t.4jJłęęŹna'i';o  .; ',.'-..'-..,: '_,..:-,":.aJ' :..'-.. '=" '-"  l -.':"' .,, :': : '47i-.=Q7i='
85203 Ośrodki  wsparcia 473  573,00

0690 Wplywy  z różnych  oplat 474,00

2110

Dołacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

472  649,00

2360

Dochody  jednostek  samorządu  terytorialnego  związane  z

realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  oraz

innych  zadań  zleconych  ustawami

450,00

85218  ' Powiętowe  ce'ntra  pomocy  rodzińie 1734,00

0920 Wplywy  z pozostałych  odsetek 1 500,00

0970 Wplywy  z różnych  dochodów 234,00

',,'.- ąę3'J=".-,.. I 6z.6itąłe44ń.w.Źakrjńj-e'0olityRi:@pTeiinej  = - -: ,. ai..' o- ', -,:iasoą0<t,Ąo
853'1i

Rehśbilitacja  zawodowa  i społeczna  osób

niepelnosprawnych
6 832,00

2320

Dotacje  celowe  otrzymane  z powiatu  na zadania  bieżące

realizowane  na podstawie  porozumień  (umów)  między

jednostkami  samorządu  terytorialnego

6 832,00

8532i Zespąly Ćlo.śpraw orzekania o niepe1nos6ramności 208  688,50

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

208  343,00

2360

Dochody  jednostek  samorządu  terytorialnego  związane  z

realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  oraz

innych  zadań  zleconych  ustawami

345,50

85324
Państwowy  Fundusz  Rehabilitęcji  Osób

Niepelnosprawnych
48  453,00

0970 Wpływy  z różnych  dochodów 48 453,00

85333 Powiatowe urzędy  praąy 101 10,7,00

0690 Wpływy  z różnych  opiat 100  000,OO

0920 Wplywy  z pozostalych  odsetek 407,00

0970 Wplywy  z różnych  dochodów 700,00

85395 Pozostala  działalność "  , , ,o,oo

0920 Wplywy  z pozostałych  odsetek O,OO

' _ Ą54 "- . " ĘdiiRĆcyjńń 6'piQĄą %Óńaowayc7ą ' ..1  . '1..'  -. a .g - .a:_', "'..,  :iozQóo;łio

85403 Specjalne  ośrodki  szkoInć:i-wychowawcze 85 800,00

0830 Wpływy  z usług 82 000,OO

0920 Wplywy  z pozostatych  odsetek 3 000,OO

0970 Wptywy  z różnych  dochodów 800,00

85406
Poradnie  psychologiczno-pedagogiczne,  w  tym  poradnie

specjślistyczr';e
i 300,00

0920 Wplywy  z pozostałych  odsetek 1 000,OO

0970 Wpływy  z różnych  dochodów 300,00

85410 Iritełnśty  i bursy  szkolne 215200i00
0830 Wpływy  z usług 215  200,D0

- n58 , :Śodzińa  "  - ' - ' - "  - "  - -: "  ,  "i ,Ż1-1 '6'4ff,00

85508 Rodziny  zastępcze 538122,00
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0680
Wplywy  od rodziców  z tytulu  oplaty  za pobyt  dziecka  w

pieczy  zastępczej
4164,00

2160

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  zlecone

powiatom,  związane  z realizacją  dodatku

wychowawczego,  dodatku  do zryczaltowanej  kwoty  oraz

dodatku  w wysokości  świadczenia  wychowawczego

stanowiących  pomoc  państwa  w wychowywaniu  dzieci

242  420,00

2310

Dotacje  celowe  otrzymane  z gminy  na zadania  bieżące

realizowane  na podstawie  porozumień  (umów)  między

jednostkami  samorządu  terytorialnego

157234,00

2320

Dołacje  celowe  otrzymane  z powiatu  na zadania  bieżące

realizowane  na podstawie  porozumień  (umów)  między

jednostkami  samorządu  terytorialnego

134304,00

85510 Dzia1a1no6ć  plaĆówśk.  opiekuńą:o-wychow.awczych  ,- 673  521  ,OO

2310

Dotacje  celowe  otrzymane  z gminy  na zadania  bieżące

realizowane  na podstawie  porozumień  (umów)  między

jednostkami  samorządu  terytorialnego

673  521 ,OO

' ., . '. 9(}0 :a:-
.. .. . l. }  .  .  -  ..  ,  i  -  .  ,". ' l .l  ' l.  = '  "  -i). ' -  i  ' Óqipi4ą(Ńa.kórńtń')Ąl6a'i'Ęó,tiiqńa'Ąi6ap4fjŃń,'.":f "a.:'. .'u  , - ,' -ęŚŁi Ó2ó:ąo.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeńiem $odków z
opłat  i kar'za  korzystanie  ze środowiska

60  000,OO

0690 Wplywy  z różnych  oplat 60  000,OO

90095 PoŻÓstala  dziatalność  _ ' 900  020,00

0690 Wplywy  z różnych  opłat 900  000,OO

0970 Wplywy  z różnych  dochodów 20,00

'_ ;a,'.'gza "-:  -Ku!ęurń-fii9c-z:p:p'.';=.';,;'.':...,::.  "'-:.".«.:.'..__;')..'-,"-.."':'  =:__' - '7 _ ,. ',  -,y,0p-óęQ,u0=
92604 Instytucje  kultury  fizycznej 148090,00

0750

Wplywy  z najmu  i dzierżawy  składników  majątkowych

Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub

innych  jednostek  zaliczanych  do sektora  finansów

publicznych  oraz  innych  umów  o podobnym  charakterze

120000,00

0830 Wpływy  z usług 27  000,OO

0920 Wplywy  z pozostalych  odsetek 1000,OO

0970 Wplywy  z różnych  dochodów 90,00

Razem: 83 569 373,531
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Planowane  wydatki  budżetowe  dla  Powiatu  Nowotomyskiego  na rok  2020.

Załącznik  nr 2 do Uchwały  budżetowej  Nr XV/164/2019  Rady Powiatu  Nowotomyskiego  z dnia  30 grudnia
201 9r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

.-'..'-,',(MQ-" 'gól0jĆ0ó_i.0p0i0ctW6-'  ', ,; , .,,,,.. : :s:_ :o h"-"-aX:i_atoąo;óó
01005 Pracę  geodezyjnoQurządzeniowe  na potrzeby  rolnictwa  '  "  4 000,00

4300 Zakup  usług  pozostalych 4 000,OO

01008 Me3i6r-aćjńódne,,  ' " '  "  ŚO OOO,OO

2830

Dotacja  celowa  z budżetu  na finansowanie  lub
dofinansowanie  zadań  zleconych  do realizacji  pozostałym

jednostkom  nie zaliczanym  do sektora  finansów
publicznych

30 000,OO

, , 'Q20 :.., .1;,ę'ś,0i60i',' "-.."' "- "  . ':.:-::.: ';," ',':f ::," ':-,'-.'_ . ""  -" ' "'..a,4 . a:',";,';Ą3:i.,ĄQ:ą,9ę'
0200i Gośpodarka  leśna . 176248,24

3030 Różne  wydatki  na rzecz  osób  fizycznych i74  248,24

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 2 000,OO

02002 Nądźór_pad  0ospódarką  leśną __ _ , .., , "  57 1,33,12

4300 Zakup  usług  pozostalych 57133,12

.-o,"600  .:-' ",jy2atij6óitaę'i4%Ł.żńpŚćJ..'.'. .-, ,.",':.,o": 'l-,":,',,'f",4-:.:_ ::.ii", '.-:; i0 a, ;"  :,_:,.:;:is ś'ą'.ę:@4s,s,o
8000i Krajowe  pasażerskie  ('rzewozy  kolejowe j98  250,28

2710
Dotacja  celowa  na pomoc  finansową  udzielaną  między

jednostkami  samorządu  terytorialnego  na dofinansowanie

własnych  zadań  bieżących
i98250,28

60003 Krajow'ę ISasażerskie p#ewozy autobusowe , _ 88913,00

2710
Dotacja  celowa  na pomoc  finansową  udzielaną  między
jednostkami  samorządu  terytorialnego  na dofinansowanie

własnych  zadań  bieżących
88913,00

60013 Drogi p4b1iczne wojewódzkie - 2,50 000,OO

6300
Dotacja  celowa  na pomoc  finansową  udzielaną  między

jednostkami  samorządu  terytorialnego  na dofinansowanie
własnych  zadań  inwestycyjnych  i zakupów  inwestycyjnych

250  000,OO

60014 pro@i publiczne powiatowe "I;_ 976  082',32

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 30 000,OO

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 493  000,OO

4270 Zakup  uslug  remontowych 6 3i  i 501 ,OO

4300 Zakup  uslug  pozostalych 850 000,OO

4390
Zakup  usług  obejmujących  wykonanie  ekspertyz,  analiz  i
opinii

5 000,OO

4580 Pozostałe  odsetki 1 000,OO

4590
Kary  i odszkodowania  wyplacane  na rzecz  osób
fizycznych

1 000,OO

4610 Koszty  postępowania  sądowego  i prokuratorskiego 1 000,OO

6050 Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 52106aN,32

6057 Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 30 523,00

6059 Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 17447,00

6060 Wydatki  na zakupy  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 25 000,OO

60016 Drogi  publiczne  gminne   - 300  000,OO

6300
Dotacja  celowa  na pomoc  finansową  udzielaną  między

jednostkami  samorządu  terytorialnego  na dofinansowanie

własnych  zadań  inwestycyjnych  i zakupów  inwestycyjnych
300  000,OO

- . ' Ś30 -' iut'yąfyĄŁi  '. '. _ _..,' - l ,, ' .' " _." ., Ź._,--,._'_ .' _: -,=;=:'-._.=.,a>-oQ,
63095 Pozostała  dziatalność  ' ' 37 000,OO

2360

Dotacje  celowe  z budżetu  jednostki  samorządu

terytorialnego,  udzielone  w trybie  art. 221 ustawy,  na

finansowanie  lub dofinansowanie  zadań  zleconych  do

realizacji  organizacjom  prowadzącym  dzialalność  pożytku
publicznego

7 000,OO

4300 Zakup  uslug  pozostalych 30 000,OO

" "  700'  a- ' -.Goąpqdaikn mieszkąniową  : _ "  . a '*a a -a; " ' ,'  ='_.,_', : ts«zsz,qo
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70005 Gospodarka  gri:iątami  i nieruch.omościami  ' 165  _752,C)0

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 46 052,00

4110 Skladki  na ubezpieczenia  społeczne 1-I 500,00

4120
Skladki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych
i 200,00

4270 Zakup  uslug  remontowych 5 000,OO

4300 Zakup  usług  pozostalych 99 800,00

4480 Podatek  od nieruchomości 1 700,00

4610 Koszty  postępowania  sądowego  i prokuratorskiego 500,00

 a 7jp -  . a 'Dzi@łńlńqs'(,=iięłó0ó0ńo;'..  , . -. -' ", -, '- = ;a., " :,", '.'l 'JY': . - ,., "  .' ,-i ,Ś3-ę,"600iOp
7iC)12 Zadania  z zakresu  geodezji  i karkografii 206  600,00

4300 Zakup  ustug  pozostalych 206  600,00

7'1015 Nadzór  budomlany . "  :  '  _ - - 433  tlOO,OO
3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń 800,00

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 110  000,OO

4020
Wynagrodzenia  osobowe  członków  korpusu  slużby

cywilnej
197  100,OO

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 20 000,OO

4110 Skladki  na ubezpieczenia  spoleczne 63 000,OO

4120
Skladki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych
6100,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 2 400,00

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 10000,OO

4280 Zakup  usiug  zdrowotnych 500,00

4300 Zakup  usiug  pozostalych 9 000,OO

4360 Opiaty  z tytułu  zakupu  usług  telekomunikacyjnych 2 000,OO

4410 Podróże  siużbowe  krajowe 1000,OO

4430 Różne  optaty  i składki 2 000,OO

4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 5100,00

4550 Szkolenia  cztonków  korpusu  slużby  cywilnej 2 000,OO

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami  korpusu

służby  cywilnej
2 000,OO

71095 Pozostala  działalność 700  000,OO

2960 Przelewy  redystrybucyjne 1000,OO

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 80  000,OO

4270 Zakup  usług  remontowych 140000,00

4300 Zakup  uslug  pozostałych 308  000,OO

4410 Podróże  slużbowe  krajowe 1000,OO

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  czlonkami  korpusu

służby  cywilnej
10000,OO

6060 Wydatki  na zakupy  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 160  000,OO

- 750  - " :Admin!śjra4jń pubtią*na',-  _ -. '. 'E,  :" - ', : 'J: ',-.. . . "  :' ł '- ., , ,., 'IŚ O30 432,01',
75C)11 Urzędy  wojewt5dzkie 155384,00

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 123894,00

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 5 982,00

4110 Składki  na ubezpieczenia  społeczne 22  326,00

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych
3182,00

75019 Ra4y j:iowiatów _ 304  000,OO

3030 Różne  wydatki  na rzecz  osób  fizycznych 270  000,OO

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 8 000,OO

4300 Zakup  usług  pozostalych 19000,00

4360 Opłaty  z tytułu  zakupu  usług  telekomunikacyjnych 7 000,OO

75020 Starostwa  p5wiatąwe 13  '699  Q8,01

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń 42  000,OO

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 7 807  937,3i

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 538  389,00

4110 Składki  na ubezpieczenia  społeczne i 232  884,60
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4120
Skladki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych
125  478,10

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 47 000,OO

4210 Zakup  materialów  i wyposażenia i i83  49i00

4220 Zakup  środków  żywności 10  000,OO

4260 Zakup  energii 450  000,OO

4270 Zakup  usług  remontowych 68 500,00

4280 Zakup  usług  zdrowotnych 10  000,OO

4300 Zakup  usług  pozostalych 1 110  000,OO

4360 Oplaty  z tytułu  zakupu  usług  telekomunikacyjnych 40  500,00

4380 Zakup  uslug  obejmujacych  tłumaczenia q ooo,oo

4390
Zakup  uslug  obejmujących  wykonanie  ekspertyz,  analiz  i

opinii
i OOO,OO

4400
Opłaty  za administrowanie  i czynsze  za budynki,  lokale  i

pomieszczenia  garaŻowe
4 000,OO

4410 Podróże  służbowe  krajowe 25 000,OO

4420 Podróże  służbowe  zagraniczne 5 000,OO

4430 Różne  opłaty  i składki 258  316,00

4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych i53  000,OO

4480 Podatek  od nieruchomości 9 000,OO

4500
Pozostale  podatki  na rzecz  budżetów  jednostek

samorządu  terytorialnego
2 000,OO

4510 Oplaty  na rzecz  budżetu  państwa i OOO,OO

4580 Pozostale  odsetki 1 000,OO

4590
Kary  i odszkodowania  wyplacane  na rzecz  osób

fizycznych
1 000,OO

4600
Kary,  odszkodowania  i grzywny  wypłacane  na rzecz  osób

prawnych  i innych  jednostek  organizacyjnych
1000,OO

4610 Koszty  postępowania  sądowego  i prokuratorskiego 10000,OO

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  czlonkami  korpusu

slużby  cywilnej
35 000,OO

4950 Różnice  kursowe 1 000,OO

6050 Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 500  000,OO

6060 Wydatki  na zakupy  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 25 000,OO

75045 Kwalifikacia  wojskowa 38 200,00

4110 Skladki  na ubezpieczenia  społeczne 2 590,00

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych
340,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 9 300,00

4210 Zakup  materialów  i wyposażenia 2 540,00

4300 Zakup  uslug  pozostalych 23 430,00

75075 Promocja  jednostek  samorządu  teiytorialnego 490  000,OO

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 70 000,OO

<igo Nagrody  konkursowe 30 000,OO

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 140  000,OO

4220 Zakup  środków  żywności 20  000,OO

4300 Zakup  usług  pozostatych 230  000,OO

75085 Wspólna  obsługa jednostek  samorządu  teiytorialnego i243  352,00

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do  wynagrodzeń 3 053,00

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 791 313,00

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 58 876,00

4110 Składki  na ubezpieczenia  społeczne 148  547,00

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych
18278,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 50 500,00

4190 Nagrody  konkursowe 2 000,OO

4210 Zakup  materialów  i wyposażenia 32  090,00

4220 Zakup  środków  żywności 2 000,OO

4270 Zakup  uslug  remontowych 3 000,OO
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4280 Zakup  ustug  zdrowotnych 1 012,00

4300 Zakup  uslug  pozostalych 108700,00

4410 Podróże  służbowe  krajowe 2 000,OO

4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 13983,00

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami  korpusu
służby  cywilnej

8 000,OO

: '.='_ 7sŻ',"  .- :Ol,rołińn,ito,%ą-",,,'='_"',";',:.;:i:,'  -.' .,-,  '_,_'_'.a. ' -a ": '  4 joUióą,
75212 Pozostale  wydatki  obronne  ' ' 4100,00

4300 Zakup  usług  pozostalych 4100,00

'.a :754'=a :-I .Bez0iiÓzeńęt%  6p'B!ik:z_ńńiońh.rqńń gńXciwp54ńiqwa.a,'. ',' -..."  -'45Ó5'Aę)0,00'
75411 Komendy  pomiatowe  Państwoęej  Straży  Pożarnej 4 343  000,OO

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń 900,00

3070
Wydatki  osobowe  niezaliczone  do uposażeń  wyplacane

żolnierzom  i funkcjonariuszom
163767,00

4020
Wynagrodzenia  osobowe  cztonków  korpusu  służby
cywilnej

94 771 ,OO

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 6 765,00

4050 Uposażenia  żoinierzy  zawodowych  otaz  funkcjonariuszy 3 085 000,OO

4060
Inne należności  żołnierzy  zawodowych  oraz

funkcjonariuszy  zaliczane  do wynagrodzeń
69 478,00

4070
Dodatkowe  uposażenie  roczne  dla żolnierzy  zawodowych
oraz  nagrody  roczne  dla funkcjonariuszy

232 100,OO

4i10 Skladki  na ubezpieczenia  społeczne 18 205,00

4120
Skladki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych
2 488,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 14400,00

4180
Równoważniki  pieniężne  i ekwiwalenty  dla żolnierzy  i
funkcjonariuszy  oraz  pozostate  nleżności

368145,00

4210 Zakup  materialów  i wyposażenia 94 428,00

4220 Zakup  środków  żywności 500,00

4260 Zakup  energii 70 300,00

4270 Zakup  usług  remontowych 13214,00

4280 Zakup  usług  zdrowotnych 12450,00

4300 Zakup  usług  pozostatych 56 991 ,OO

4360 Oplaty  z tytułu  zakupu  usług  telekomunikacyjnych 12500,00

4410 Podróże  służbowe  krajowe 2 500,00

4430 Różne  oplaty  i składki 2 810,00

4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 3 184,00

4480 Podatek  od nieruchomości 16 500,00

4510 Oplaty  na rzecz  budżetu  państwa 404,00

4550 Szkolenia  członków  korpusu  służby  cywilnej 1 200,00

75414 Obrona  cywilna  - 2 000,OO

4210 Zakup  materialów  i wyposażenia 1 000,OO

4300 Zakup  usług  pozostałych 1 000,OO

7542i Zarządzanie  kryzyśówe  - ' '157 100,OO

4210 Zakup  materialów  i wyposażenia 5 000,OO

4360 Opłaty  z tytulu  zakupu  usług  telekomunikacyjnych 2100,00

4810 Rezerwy 150000,00

75495 Pozostala  dzialalność 3 000,OO

4190 Nagrody  konkursowe 1000,OO

4210 Zakup  materialów  i wyposażenia i OOO,OO

4300 Zakup  usług  pozostalych 1 000,OO

,-7'!55 '_. Wytniai  sprŚwiięliwoki  -- - '-' " : '. ,"  Tha= '  a_-  - . a , a'_'.19o1000,op

75515 Nieodplatna  pomoc  prawna 198000,00

2360

Dotacje  celowe  z budżetu  jednostki  samorządu

terytorialnego,  udzielone  w trybie  art. 221 ustawy,  na

finansowanie  lub dofinansowanie  zadań  zleconych  do

realizacji  organizacjom  prowadzącym  dziaialność  pożytku
publicznego

i26060,00

4110 Składki  na ubezpieczenia  spoleczne 500,00
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4120
Skladki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych 500,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 8 500,00

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 8 640,00

4300 Zakup  uslug  pozostałych 53 200,00

4360 Opiaty  z tytułu  zakupu  uslug  telekomunikacyjnych 600,00

-',(  75j  a-.-;, Q%łuj0  4i4g'u'piip%ic7m@?Ś .. -, "  - - " -,,' - = -., :-ai  '.. ,:, H , __,;r;,) - ::,sę«,,o_i,4:0o,

75702

Obsłuja  papierów  wańościowych,  kredytćiw  i pqżyczek
oraz  innych  zobowiązań  jednostek  samorządu
teyytorialnego  zaliczanych  do tytu)u  dlużńego  -  kredyty  i
pożyczki

598  014,00

8110

Odsetki  od samorządowych  papierów  warłościowych  lub
zaciągniętych  przez  jednostkę  samorządu  terytorialnego
kredytów  i pożyczek

596  014,00

' . - 'rsę.  :: :l',o F%żnÓ _ę4z!i4je_ią ',   l'./. .:-,',_ '.'.- .: a  =. _' .,-' ; =:=_ i ':,': "  ..-" a:::-o,tp,'Mq,śź-
75818 Rezerwy  ogólne  i celowe 2 81 0 540,67

I 4530 Podatek  od towarów  i usług  (VAT). 10000,OO

4810 Rezerwy 348  200,78

6800 Rezerwy  na inwestycje  i zakupy  inwestycyjne 2 452  339,89

',I,' soiaź.J',:,', 0świąt4i  %choyi;ąpiń  '.- ..' : ," o,'(i, '-:,-..,  ,':_' :.: '."-- - '.- , H "-,:. . -.=zśj33o oią:i;ś:ę
80115 Technika 14  817  063,60

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń 149475,00

3257 Stypendia  różne 91 490,79

3259 Stypendia  różne 4 089,21

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 8 51 3 032,00

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 517  910,00

4110 Sktadki  na ubezpieczenia  spoleczne i 565  044,00

4117 Skiadki  na ubezpieczenia  spoleczne 2 753,64

4120
Skladki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych 220  744,00

4i27
Skladki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepeinosprawnych 392,41

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe i20  653,00

4177 Wynagrodzenia  bezosobowe 43 721  ,87

4179 Wynagrodzenia  bezosobowe 973,67

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 1218  590,00

4217 Zakup  materiałów  i wyposażenia 534,74

4240 Zakup  środków  dydaktycznych  i książek 24 373,00

4247 Zakup  środków  dydaktycznych  i książek 16533,00
I

4249 Zakup  środków  dydaktycznych  i książek 717,00

4260 Zakup  energii 663  473,00

4270 Zakup  uslug  remontowych ii9  793,00

4280 Zakup  usług  zdrowotnych i2062,00

4300 Zakup  usług  pozostalych 415  971 ,OO

4307 Zakup  usług  pozostalych 405  553,67

4309 Zakup  uslug  pozostałych 198  301,60

4360 Opłaty  z tytułu  zakupu  usług  telekomunikacyjnych 25 036,00

4410 Podróże  slużbowe  krajowe -11535,00

4430 Różne  opłaty  i składki 13800,00

4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 457  515,00

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami  korpusu
służby  cywilnej 2 996,00

80117 Bran:źowe  szkoly  I i ll stopnia 5 42i  i47,93

2320

Dofacje  celowe  przekazane  dla powiatu  na zadania
bieżące  realizowane  na podstawie  porozumień  (umów)
między  jednostkami  samorządu  terytorialnego

339  300,00

2540
Dotacja  podmiotowa  z budżetu  dla niepublicznej  jednosłki
systemu  oświaty 472  895,00

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do  wynagrodzeń 5 261 ,OO

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 3 009  075,00
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4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 187081,00

4110 Skladki  na ubezpieczenia  społeczne 534  239,00

4120
Skladki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych
76 332,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 11 761 ,OO

4i77 Wynagrodzenia  bezosobowe 7 203,25

4179 Wynagrodzenia  bezosobowe 371 ,04

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 37 004,00

4240 Zakup  środków  dydaktycznych  i książek 4126,00

4260 Zakup  energii 278  524,00

4270 Zakup  usług  remontowych 46 427,00

4280 Zakup  usług  zdrowotnych 4 098,00

4300 Zakup  usług  pozostalych 124  742,00

4307 Zakup  usług  pozostalych 75019,72

4309 Zakup  usług  pozostalych 23150,92

4360 Optaty  z tytulu  zakupu  uslug  telekomunikacyjnych i0174,OD

4410 Podróże  slużbowe  krajowe 8 700,00

4420 Podróże  slużbowe  zagraniczne 3 000,OO

4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 161 762,00

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  czlonkami  korpusu

służby  cywilnej
902,00

80'120 Licśa  ogólnokształcące  - 7 528  584,00

2540
Dołacja  podmiotowa  z budżetu  dla niepublicznej  jednostki

systemu  oświaty
104667,00

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń i0596,00

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 4 982  877,00

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 299  772,00

4110 Składki  na ubezpieczenia  spoleczne 872  975,00

41 20
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych
125  051,00

4i70 Wynagrodzenia  bezosobowe i2  608,00

4210 Zakup  materialów  i wyposażenia 50 872,00

4240 Zakup  środków  dydaktycznych  i książek i8  378,00

4260 Zakup  energii 487  033,00

4270 Zakup  uslug  remontowych 20 080,00

4280 Zakup  usług  zdrowotnych 5 570,00

4300 Zakup  uslug  pozostalych 106839,00

4360 Opiaty  z tytulu  zakupu  uslug  telekomunikacyjnych 14250,00

44i0 Podrćiże  slużbowe  krajowe 13  867,00

4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 275  407,00

4520
Oplaty  na rzecz  budżetów  jednostek  samorządu

terytorialnego
1152,00

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami  korpusu

służby  cywilnej
2 590,00

6050 Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 124  000,OO

80146 Doksztalcanie  i doskonalenie  nauczycieli i24  762,00

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami  korpusu

służby  cywilnej
i24  762,00

80151 Kwalifikaóyjnś  kursy  zawodowe iO 648,00

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń 297,00

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 8074,00

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 488,00

4110 Składki  na ubezpieczenia  społeczne 1 571 ,OO

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych
218,00
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Realizacja  zadań  'wymagąjągych  stosowania  spącjalnej

orginizacji  nauki i mehod pracy dla d4ieąi i młodzieży w
@imnazjaclą', k,!a'śpch dotyÓhczasowśgo. gimńazjum - '
prpwśdzi,hyc5 w szkołach,iiinego typu, lipeąch   -
qgóIn6kształcących,-technikśćh, szkpłach polićealriych,
bran;o%ch  szkołachlill  śtqpńiń-i kląsach. ',  '
dotychczaspwej  z.asaQniczej  szkoły  zawqdoyej  -
prowadzonyćh  Ś branŹowych sżkołacj'i  I st6pnia Ć;raz
sżkołąch  artystycznych    ='.o  ., .., 

 264515,00

2540
Dotacja  podmiotowa  z budżetu  dla niepublicznej  jednostki

systemu  oświaty
24 168,00

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń 420,00

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 181 815,00

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 11 167,00

4110 Składki  na ubezpieczenia  spoleczne 32 287,00

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych

4 606,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe i82,00

4240 Zakup  środków  dydaktycznych  i książek 5180,00

4440 Odpisy  na zakladowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 4 690,00

80195 Pozostała  działalność i '1 43 293,00

I

2320
Dotacje  celowe  przekazane  dla powiatu  na zadania

bieżące  realizowane  na podstawie  porozumień  (urnów)

między  iednostkami  samorządu  terytorialnego

20 000,OO

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń 5 000,OO

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 824 397,00

4110 Skladki  na ubezpieczenia  społeczne 32 704,00

4120
Skladki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych
4142,00

4470 Wynagrodzenia  bezosobowe O,OO

4190 Nagrody  konkursowe O,OO

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia O,OO

4220 Zakup  środków  żywności O,OO

4300 Zakup  usług  pozostalych O,OO

4810 Rezerwy 257 050,00

' 851 - : :a;' Qphrońi:za?oÓij  -.-." " - ;'l-"  "-""  "  a " _'-"-  . ' Ś8Ś 834fp2
851ii Szpitale  ogólne 200 000,OO

6220

Dotacje  celowe  z budżetu  na finansowanie  lub

dofinansowanie  kosztów  realizacji  inwestycji  i zakupów

inwestycyjnych  innych  jednostek  sektora  finansów
publicznych

2(10 000,OO

85117 Zakłady  opiekuńczo-Iecznicze  i pieIęjnacyjno-opiekuńcze 28 800,00

4300 Zakup  usług  pozostalych 28 800,00

85149 Pro7ramy polityki zdrowotnej ' - ' i40000,00

2830

Dotacja  celowa  z budżetu  na finansowanie  lub

dofinansowanie  zadań  zleconych  do realizacji  pozostalym

jednostkom  nie zaliczanym  do sektora  finansów
publicznych

140 000,OO

85156
Składki  na ubezpiet,;zenie  zdrowotne  oraz  świadczenia  dla

psób  pie objętych  obowiązkiem  ubezpieczenia

zdrowotnego  .
366 77  4,00

4130 Składki  na ubezpieczenie  zdrowotne 366 77  4,00

85-1 95 Pozostała  dzialalność 248  257,92

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 1 000,OO

4190 Nagrody  konkursowe 3 000,OO

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 2 000,OO

4300 Zakup  usług  pozostalych 14 000,OO

6639

Dotacje  celowe  przekazane  do samorządu  województwa

na inwestycje  i zakupy  inwestycyjne  realizowane  na

podstawie  porozumień  (umów)  między  jednostkami
samorządu  terytorialnego

228 257,92

aEi52 ' j . i:'  --  ,  _  '  ,  -  .
PomoŚ.społeczńa.  - _.- . "  ",  . _ ,'  ': :,  . '-, " "- ' __ : "  ! .7!6 ,2:_3,00:

85203 Ośrodki  wsparcia 472  649,00
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2360

Dotacje  celowe  z budżetu  jednostki  samorządu
terytorialnego,  udzielone  w trybie  art. 221 ustawy,  na
finansowanie  lub dofinansowanie  zadań  zleconych  do

realizacji  organizacjom  prowadzącym  działalność  pożytku
publicznego

472  649,00  

85205  ' 7adania w zakresie pńeciwdziatania przemocy w rpdzinie 1ę950,00

4110 Składki  na ubezpieczenia  spoleczne 1550,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 14000,00

4220 Zakup  środków  żywności 400,00

85218 Poyviatoie-  centra  pom_oęy rodzinie  ' 1 068 044,00

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń 1000,OO

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracownikt5w 691 578,00

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 49 489,00

4a110 Skladki  na ubezpieczenia  spoleczne 130092,00

4120
Skladki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych

14835,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 22 920,00

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 38 852,00

4220 Zakup  środków  żywności 3 300,00

4260 Zakup  energii 18 580,00

4270 Zakup  usług  remontowych 8 300,00

4280 Zakup  uslug  zdrowotnych 1 200,00
I

4300 Zakup  usług  pozostalych 50 920,00

4360 Optaty  z tytuiu  zakupu  uslug  telekomunikacyjnych 5 714,00

4400
Opłaty  za administrowanie  i czynsze  za budynki,  lokale  i
pomieszczenia  garaŻowe

6150,00

4410 Podróże  służbowe  krajowe 2 000,OO

4430 Różne  opłaty  i składki 1 000,OO

4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 14514,00

4610 Koszty  postępowania  sądowego  i prokuratorskiego 400,00

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami  korpusu
slużby  cywilnej

7 200,00

85220
Jednostki  specjalistycznego  poradnictwa,  mieszkania
chronione.i  ośrodki  interwencji  kryzysowej

229  580,00

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 106  800,00

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 3 681 ,OO

4110 Skiadki  na ubezpieczenia  spoleczne 21 009,00

4i20
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepetnosprawnych
2 989,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 19730,00

4190 Nagrody  konkursowe 4 000,OO

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 2 000,OO

4220 Zakup  środków  żywności 3 500,00

4260 Zakup  energii 4 920,00

4300 Zakup  usiug  pozostalych 49 900,00

4400
Oplaty  za administrowanie  i czynsze  za budynki,  lokale  i
pomieszczenia  garaŻowe

5 000,OO

4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 3 051 ,OO

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami  korpusu
slużby  cywilnej

3 000,OO

.. -ęŚ3'. -
n - - - '.l

F!ozżiitałe=zńdap.ia'w.7ałres,iń'politQki ępJoŃ4ązffej' l,__. a- , -  " '  a2 '338 ę')8;00

85311
Rehabilitacja  zawodowa  i społeczna  osób
niepelnosprawnych

173  078,00

2320
Dotacje  celowe  przekazane  dla powiatu  na zadania

bieżące  realizowane  na podstawie  porozumień  (umów)

między  jednostkami  samorządu  terytorialnego
6 832,00

2580
Dotacja  podmiotowa  z budżetu  dla jednostek

niezaliczanych  do sektora  finansów  publicznych
166246,00

85321 Zespoły  do spraw  orzekania  o niepęłnosprńwności 208  343,00

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 145196,OC

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 9 281 ,OC
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4110 Skladki  na ubezpieczenia  spoteczne 28 799,00

4120 Sktadki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych 2 459,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 4 000,OO
4300 Zakup  usług  pozostałych 15806,00
4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 2 702,00

4700 Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami  korpusu
służby  cywilnej 100,OO

 85324 Pańjtwo% Fund4sz Rehśbilitacji Osób ' I
Nie:pńłnosprayvnych _-' .,, 48ńęŚ,'00

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 35 000,OO
4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 3139,05
4110 Składki  na ubezpieczenia  spoleczne 6 608,34

4120 Skladki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepetnosprawnych 934,4"1

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 1500,00
4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 1 271 ,20

:85333 Poyviajome  urzędy  pracy  ' _ , i 804  424,00
' 3020 Wydałki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń 3 383,00

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracownikćiw 1283  875,00
4040 Dodałkowe  wynagrodzenie  roczne 74 966,00
4110 Składki  na ubezpieczenia  społeczne 234  451 ,OO

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepeinosprawnych 28 955,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 2 000,OO
4210 Zakup  materiatów  i wyposażenia 17 620,00
4260 Zakup  energii

29 520,00
4270 Zakup  uslug  remontowych 3 586,00
4280 Zakup  uslug  zdrowotnych 1 650,00
4300 Zakup  usług  pozostalych 66 078,00
4360 Optaty  z tytułu  zakupu  uslug  telekomunikacyjnych 7 200,00

4400
Oplaty  za administrowanie  i czynsze  za budynki,  lokale  i
pomieszczenia  garaŻowe 15000,00

4410 Podróże  służbowe  krajowe ' 1130,00
4440 Odpisy  na zakladowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 29 403,00
4480 Podatek  od nieruchomości 3 607,00

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami  korpusu
służby  cywilnej 2 000,OO

85395 Pozostała  dzialalność 104  700,00

 2007

I

Dotacje  celowe  w ramach  programów  finansowanych  z
udziałem  środków  europejskich  oraz  środków,  o których
mowa  w art. 5 ust. 1 pkf 3 oraz  ust. 3 pkt  5 i6  ustawy,  lub
płatności  w ramach  budżetu  środków  europęjskich,  z
wylączeniem  wydatków  klasyfikowanych  w paragrafie  205

25 321 ,05

I

' 2009

I

Dotacje  celowe  w ramach  programów  finansowanych  z
udziałem  środków  europejskich  oraz  środków,  o których
mowa  w arł. 5 ust. 1 pkt 3 oraz  ust. 3 pkt  5 i6  ustawy,  lub
płatności  w ramach  budżetu  środków  europejskich,  z
wyłączeniem  wydatków  klasyfikowanych  w paragrafie  205

2 978,95

4017 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 9 329,42
4019 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 3 440,08
4117 Składki  na ubezpieczenia  spoleczne 5 365,74
jH19 Składki  na ubezpieczenia  spoleczne 1 034,26

4127
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych 763,2i

4129
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidamościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych I 146,79

41 77 Wynagrodzenia  bezosobowe , 21 831 ,96
4l79 Wynagrodzenia  bezosobowe 2 568,47
4217 Zakup  materiałów  i wyposażenia i 073,68
4219 Zakup  materiałów  i wyposażenia 126,32
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4269 Zakup  energii 2100,00
4307 Zakup  uslug  pozostalych 25 231 ,75
4309 Zakup  ustug pozostalych 2 968,32

4409
Optaty  za administrowanie  i czynsze  za budynki,  lokale  i
pomieszczenia  garaŻowe 420,00

,'.," - 'Ą%)"-" "Ęęlqkąęyjnś,g0i4kiaw3;ctiómaiĆza," _. ' .' . .- ' -.. ' -. "  . -.- :.:; .' ", -,fi q'7=Ńs,Qo'
85403 Specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze 6 046 706,00

2540
Dotacja  podmiotowa  z budżetu  dla niepublicznej  jednostki
systemu  oświaty 801 782,00

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń 4 000,OO
4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 3 764 709,00
4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 253 828,00
4110 Skladki  na ubezpieczenia  spoleczne 673 805,00

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepeinosprawnych 95 203,00

4i70 Wynagrodzenia  bezosobowe 19500,00
4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 32 500,00
4220 Zakup  środków  żywności 98 610,00
4240 Zakup  środków  dydaktycznych  i książek 5 000,OO
4260 Zakup  energii 86 000,OO
4270 Zakup  uslug  remontowych 16600,00
4280 Zakup  ustug  zdrowołnych 3100,00
4300 Zakup  uslug  pozostalych 32 920,00
4380 Oplaty  z tytułu  zakupu  uslug  telekomunikacyjnych 6 500,00
4410 Podróże  służbowe  krajowe 5 000,OO
4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych i48949,00

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami  korpusu
slużby  cywilnej 700,00

85404 Wczesne  wśpomaganie  rozwoju  dziecka 33 053,00
4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 25 845,00
4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 1 846,00
4110 Skladki  na ubezpieczenia  spoleczne 4 693,00

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych 669,00

85406 Poradnie  psychoIogiczno-pedagogiczne,  w tym poradnie
specjalistyczne 1619  '178,00

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń i 200,00
4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 1154281,00
4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 82 444,00
4110 Skladki  na ubezpieczenia  spoleczne 209 620,00

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych 29 876,00

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 22 500,00
4240 Zakup  środków  dydaktycznych  i książek 20 000,OO
4270 Zakup  ustug remontowych 1 000,OO
4280 Zakup  uslug  zdrowotnych :_ 790,00
4300 Zakup  usług  pozostalych 24 770,00
4360 Opłaty  z tytułu  zakupu  usług  telekomunikacyjnych 2 200,00
4410 Podrćiże  slużbowe  krajowe 4100,00
4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 63374,00

4700
Szkolenia  pracownikćiw  niebędących  członkami  korpusu
slużby  cywilnej 1 023,00

85410 Internaty'i  bursy  szkolne 2 076  79Q,00
3020 ' Wydatki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń 35 883,00
4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników i 216 022,00
4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 73 071 ,OO
4110 Składki  na ubezpieczenia  społeczne 229  556,00

4120
Skiadki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych 32105,00
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4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 500,00

4210 Zakup  materialów  i wyposażenia 67 589,00

4220 Zakup  środków  żywności 240 000,OO

4260 Zakup  energii 100  650,00

4270 Zakup  usług  remontowych 14190,00

4280 Zakup  uslug  zdrowotnych 569,00

4300 Zakup  uslug  pozostałych i0723,00

4360 Oplaty  z tytułu  zakupu  uslug  telekomunikacyjnych 694,00

4410 Podróże  slużbowe  krajowe 515,00

4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 54 732,00

85415 Pomoc  mitśriajna  dla uczniów  o charakterzÓ  socjalnym i5  000,OO

3240 Stypendia  dla uczniów 15 000,OO

85446 Doksztń)cńnieidóskonślśnienauczycieli  _-' ' _ ,33 822,00

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami  korpusu
służby  cywilnej

33 922,00

, .' a5Ś, ._"=' Rodztńa 'Ź'=  '_: .   :.  - ,_:'-   ;-',ł'.  =-_;=i ..',-  '-,=.  ', . ', - ' . 7 J3 8Q4 538,OD

85508 Rodziny  zastępcze 2168  462,00

2320
Dotacje  celowe  przekazane  dla powiatu  na zadania

bieżące  realizowane  na podstawie  porozumień  (umów)

między  jednostkami  samorządu  terytorialnego
285 949,00

:3110 świadczenia  spoleczne i 368 708,00

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracownikć+w 99 442,00

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 2 448,00

4110 Skladki  na ubezpieczenia  społeczne 67 666,00

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych

6 834,00

4a170 Wynagrodzenia  bezosobowe 291 060,00

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 12862,00

4220 Zakup  środków  żywności i 350,00

4300 Zakup  usług  pozostalych 29 300,00

4430 Różne  oplaty  i składki 300,00

444C] Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 2 543,00

85510 Działalność  placówek  opiekuńczo-wychomawczycQ 1636  076,00

2320
Dołacje  celowe  przekazane  dla powiatu  na zadania
bieżące  realizowane  na podstawie  porozumień  (umów)

między  jednostkami  samorządu  teryłorialnego
1 573 589,00

3110 Świadczenia  spoleczne 48 198,00

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 14 289,00

' goo - " pąspo4- afkń );p.miitiśliiń Ęóćłiiópa'jrÓ5lÓwi0kąą.- _'-.a _- ;_ - ' : - '-  _ 60 QQO,OÓ

90019
Wplywy  i wydatki  związane  z gromadzeniem  środków  z
opłat  i kar  za korzystanie  ze środowiska

60 000,OO

4190 Nagrody  konkursowe 7 000,OO

4210 Zakup  materialów  i wyposażenia i8  000,OO

4300 Zakup  usiug  pozostałych -i -i  ooo,oo

4410 Podróże  slużbowe  krajowe 2 500,00

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami  korpusu
służby  cywilnej

5 500,00

6060 Wydatki  na zakupy  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 10 000,OO

"  gŻr ' KulęułŚ'i,Óchjonn4ziÓdzic%ńnaródpiĄgo...:"  ', a.',,-'.- ' ".,',, -1,Ś3005,0Ó

92116 Biblioteki i OO OOO,OO

2310
Dotacje  celowe  przekazane  gminie  na zadania  bieżące

realizowane  na podstawie  porozumień  (umów)  między

jednostkami  samorządu  terytorialnego
100  000,OO

92i20 Ochrońa  zabytków  i opieka  nad zabytkami 50 000,OO

2720

Dołacje  celowe  z budżetu  na finansowanie  lub

dofinansowanie  prac  remontowych  i konserwatorskich

obiektów  zabytkowych  przekazane  jednostkom

niezaliczanym  do sektora  finansów  publicznych

50 000,OO

92'195 Pozostała  dzia)alność 33 000,OO

BeSTia Strona  1l  z 12



2360

Dotacje  celowe  z budżetu  jednostki  samorządu
terytorialnego,  udzielone  w trybie  art. 2;'1 ustawy,  na
finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do
realizacji  organizacjom  prowadzącym  działalność  pożyłku
publicznego

33 000,OO

, 9:26 "  ": ',Ku!t,uią'fiŻyc7qś, -"  ,.. a_'. -' -'.' , a., "  '.- "'- - ': '_! ' -'  - 'ż śęf.Qa4,'oąo
92604 lnstytucje  kultury  fizycznej  - 2 219  822,00

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do  wynagrodzeń 630,00
4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 300  843,00
4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 22  287,00
4110 Skladki  na ubezpieczenia  spoleczne 65109,00

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych 8 897,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 40  000,OO
4190 Nagrody  konkursowe 30 750,00
4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 46 125,00
4220 Zakup  środków  żywności 7175,00
4260 Zakup  energii ii5000,00
4270 Zakup  uslug  remontowych 3 000,OO
4280 Zakup  ustug  zdrowotnych 900,00
4300 Zakup  usług  pozostalych 61 500,00
4360 Opłaty  z tytułu  zakupu  usiug  telekomunikacyjnych 4195,00
4410 Podróże  służbowe  krajowe 4100,00
4420 Podróże  siużbowe  zagraniczne 513,00
4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 7 627,00

4520
Oplaty  na rzecz  budżetów  jednostek  samorządu
terytorialnego 146,00

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami  korpusu
służby  cywilnej 1 025,00

6050 Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych i 500  000,OO
92605 Zadania  w zakresie  kultury  fizycznej 356  262,00

2360

Dotacje  celowe  z budżetu  jednostki  samorządu
terytorialnego,  udzielone  w trybie  art. 221 ustawy,  na
finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do
realizacji  organizacjom  prowadzącym  działalność  pożytku
publicznego

245  000,OO

4i10 Składki  na ubezpieczenia  spoleczne 1 500,00

, 4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych 500,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 78 000,OO
4190 Nagrody  konkursowe 10250,00
4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia "lO 250,00
4220 Zakup  środków  żywności 512,00
4300 Zakup  usług  pozostalych 10250,00

92695 Pozostała  działalność
75 0!)O,OO

2360

Dotacje  celowe  z budżetu  jednostki  samorządu
terytorialnego,  udzielone  w trybie  art. 221 ustawy,  na
finansowanie  lub dofinansowanie  zadań  zleconych  do
realizacji  organizacjom  prowadzącym  działalność  pożytku
publicznego

50 000,OO

4190 Nagrody  konkursowe 5 000,OO
4210 Zakup  materialów  i wyposażenia iOOOO,OO

4300 Zakup  uslug  pozostalych 10000,OO

BeSTia
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Plan dotacji  celowych  na realizację  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  i innych  zadań  zleconych
ustawami  na rok  2020.

Dział Rozdział Paragraf Treść WartoŚĆ

O'IO '
-  ,  . >  ,  i _ ,  . I li

%i%iq,i'ło%%,,  ' -',"  " ' "  ""  '-' -_ _ "r ,,,H - ,, ',,,:,,,, _' - 0:,óp0,o0,
0i'005 ęręą'jeo_deąyjno-ńrżądzeniÓwj  (ia pÓtrze::y  ń:ilńichAra_ , -.  - '-. 4'0'00,00

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne
zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

4 00CI,OO

' 70Ó . ' 9o*ććićl_jrSK#iósA»riiq%".'. ia  :J-'-"J"'J"J..  :i.',':'.""'_J o,')" '  " ' 3 a-" . ..ś0'tś7.;i50a

"  70005 pospÓaałŁa giÓńęarrii'i,niąrpchorńośćiai'ąi ' _=.. I . , ,  .  -Qi7_52, 50

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne
zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

95 752,00

740 I Ł)ziśł4ę.auńĄ65Ćim0': ' " - 7-"- '-._, ',',:" - .7 l-':,','..,' a:"" -':, ,':"" " "sTśłei0Q,0ó
7'1012  ' Za.dania 'Ż zakrei_ęu 9ffio6ezji i kańografii '-- - : "  "  qaseooJ,ąo

2110

Dotacje  celowe  ołrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

i66600,00

'7a10j5 Na4,0Hdt__y1ęńy   _ ' _"  . '., ' '::433'000,00,

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

433 000,OO

' . 7a50 " ĄćIi!ń!iti:igjń'jiiVIiężńj  "'- :' - ."'- a" a "."7 ' ń-'  =' " ' , '- ' a ' "'  - łgs;0sa,oó;
750i-1  : Urzę4ywojeąódzkie  ,"  ', '  N,55 38j10Q,

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowęj  oraz  inne
zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

155384,00

75045  -' K8ą1iTikśćjń ĄĆ'jŚkoyua - . 38 20C)'00

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

21 490,00

2120

Dotacje  ceIowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  realizowane  przez  powiat  na podstawie

porozumień  z organami  administracji  rządowej

16 710,00

752 5fbróną na7ó4owń : ' - , __ , " ' - 4"iÓ0,00
75212 F9ozosta1e wydńtki  obćonne ' 4100:00

2a110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

4100,00

754 'Śe:-piiqŹeĄs$o.pffb:t7ć4ńffi  :i oą'tir)onś przę6i%'ęę,aar«wa .: ' _ ','4,$ppó,o0
754i  i Komś;ri4y pomiatpWś Państmowej Strśży Pożarnśj,= ' 4'343-000,00

2110

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

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

4 343 000,OO

7Ś5 VQ9miar sjri*ie0jiyvós_ci  - . . _ ' , ' - "  - ', , '_ 'iga Quo;po
75515 Nieodpleitnapąmocpr,amn@ "  a ' "i98  000,OO

2110

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  adminisłracji  rządowęj  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

198 000,OO

,851 (;phro0a_ąĘ7Ą0ia ' - - - " - a ' a ' - " ,-.  ' ,, iśs7ż4,qo

85156
Skiadki na ubezpiećzńriię żd<owotne 6raz 'świadczenia dla
ośób nię objęitycfi eibćiwiążkiem ut7ezpięczey'ija  : '
z:lrowotnągo  - . '. , '.  .

366.774,00

2110

Dołacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania

bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne

zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

366 77  4,00

EiŚ2 Pomoc ń6ń0ącz,ńa -"  , _ , .,,., - "  '-4?Ż,ę4ĆfaOĆ)
85203 Ośrodkiws(mrcia  _ ',' " "  472%9,OC
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2110
Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania
bieżące  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne
zadania  zlecone  ustawami  realizowane  przez  powiat

472  649,00

a '8!)3 :-'._, %Ź6s_tajÓ'zadńńią'i.zaĘrę:0ie'póIit9kiąpćiłecżnej"-.'.a!:. :' ,.:'=  ..-;:.,-  -;;óą:i4:i;oó'
85321 Zespoty  do spraw  orzekania  o niepelńósprawności  , 208  343,00

2110

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

208  343,00

, a ' ŚaŚ - , .
(..   "  '-  -._  l="  !

' %:iĄĄ'i " ;_"" -, ', ;, '._ i ",J,"  ,': _ ." "  u : ""  a' "= " " f:.= : '; '_ "  ,a o = . . }24Ż'4kO,0(i
85508 Rodzinj  zastępcze '242  420,00

2160

Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu  państwa  na zadania
bieżące  z zakresu  administracji  tządowej  zlecone
powiatom,  związane  z realizacją  dodatku
wychowawczego,  dodatku  do zryczaltowanej  kwoty  oraz
dodatku  w wysokości  świadczenia  wychowawczego
stanowiących  pomoc  państwa  w wychowywaniu  dzieci

242  420,00

BeSTia
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Plan  wydatków  na realizację  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  i innych  zadań  zleconych ustawami
na rok  2020.

Załącznik  nr 3b do Uchwały  budżetowej  Nr XV/164/2019  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  z dnia 30 grudnia
2019  r.

Dztał Rozdział Paragraf TreŚĆ Wartość

'-' o:io: ',,l
- a . 0-i

" +'-  a '_. . l' ;p0rni40p;i'Qói8ppt%,' "_-"""':l,-','=: '.l: __'Q. l,', :'," a;_":a ':')7". ,,',ł,J:, '_ai'J'Só:Qoq;ęti:
01005  - Ptęce geĘĆIŚ'zyjąo-ur_4HzśńioWi'na-pottŹeb9 rÓląiat'Ńa "  .,," .' :, ' " ;._," ':.. :; ',n oop,ąq

4300 Zakup  usług  pozostalych 4 000,OO

, i"  7!jÓ ,  ',',,! .i -  -,,  ,  ), Z; ',_, ' .. I - J . ," y l -. a,"a.- > .l" 'A-,,:.,.l'..  l .G64j'ę44Ć,0Ą'Ż.,@jJ@ŹYi%i_i4QĄŚ-' :"':""5"=2:,a"F'ja;Y:l'-;"N :2.' :i,.i-; ":  ),' ):"-':'p=s:óź;6Łi:
70005 Góąp.oĆ1aY8a 'grŁintjrńii ńieiuchŚrńośćiŚrńi . ' _"" - "  ' - ' , - : " "  ę!5 %52,00

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 46 052,001

4110 Składki  na ubezpieczenia  społeczne 11500,00

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych
1 200,00

4270 Zakup  uslug  remontowych 5 000,OO

4300 Zakup  uslug  pozostalych 29 800,00

4480 Podatek  od nieruchomości I 700,00

4610 Koszty  postępowania  sądowego  i prokuratorskiego 500,00

-" "  7f0  :- ',. ),. .  _ ,  , , , Ill - j-  , :.. ., : t7:t4ąĘriiśę:pa%8iĄ,".a.  ",:'.-ź"A'.('.J'." :'::-;-7V..");:.":..',zl:,'.,',a7 -: _.'-,'i:'J 5iQĄi'ę0o;óo:
7'10i2 Zadania  z zak,ńeŚu geode'zji  i kartografii  -  i66,ę(,0,Q0

4300 Zakup  uslug  pozostalych 166600,00

71015 NaJdzór budo*lany  433 0CIQ,OO

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń 800,00

4C)1 0 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 110  000,OO

4020
Wynagrodzenia  osobowe  członków  korpusu  slużby
cywilnej

197100,00

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 20 000,OO

4110 Składki  na ubezpieczenia  społeczne 63 000,OO

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych
6100,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 2 400,00

4210 Zakup  materialów  i wyposażenia 10000,OO

4280 Zakup  uslug  zdrowotnych 500,00

4300 Zakup  usług  pozostalych 9 000,OO

4360 Oplaty  z tytutu  zakupu  usług  telekomunikacyjnych 2 000,OO

4410 Podróże  slużbowe  krajowe 1000,OO

4430 Różne  oplaty  i składki 2 000,OO

4440 Odpisy  na zakladowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 5100,00

4550 Szkolenia  członków  korpusu  służby  cywilnej 2 000,OO

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  czlonkami  korpusu
służby  cywilnej

2 000,OO

= '750  -,, ' Ąajńt?iisłią4ja  j051janń   a _  ," = :..i » .=y, '.. :oi-  .',,."  a: ', ł,  .a, - 3 '- ".i'g31ĄaA,qę:
75011 Urzidy  wojewódzkie ffl5!5 3Ei4,00

4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 123894,00

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 5 982,00

4110 Składki  na ubezpieczenia  spoleczne 22 326,00

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych
3182,00

75045 K%ślifik@cja iójskowa 38-2_00,00

4110 Skladki  na ubezpieczenia  społeczne 2 590,00

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych
340,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 9 300,00

4210 Zakup  materiałów  i wyposażenia 2 540,00

4300  Zakup  usług  pozostalych 23 430,00

7!)2   = ' qĘróńi 5ńroQóv0@ ,, _ i- ,,' i a ,  ' :J'-'L' , ,'a-"  , ' "t<Qą,oą'

75212 Pozosta!e:  wydńtki  obronne -. '- a:ioo,oo
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4300 Zakup  usług  pozostalych 4100,00

. " "  :75a'- '- a,' -' _Bśzpmfeńś$JppbIi(,z;y)e:i;aćhr6ńa'.pizic'impó4aroya ": =. ;,  ':'a  -"  ,  '  4 :As óooiop-
7541  I Komendypowiatowe'PQ'stwomejStrażyPożarnej  . 4 343  000,OO

3020 Wydatki  osobowe  niezaliczone  do wynagrodzeń 900,00

3070
Wydatki  osobowe  niezaliczone  do uposażeń  wypłacane

żolnierzom  i funkcjonariuszom
i63767,00

4020
Wynagrodzenia  osobowe  członków  kotpusu  służby

cywilnej
94 771  ,OO

4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 6 765,00

4050 Uposażenia  żołnierzy  zawodowych  oraz  funkcjonariuszy 3 085  000,OO

4060
Inne  należności  żołnierzy  zawodowych  oraz

funkcjonariuszy  zaliczane  do wynagrodzeń
69 478,00

4070
Dodatkowe  uposażenie  roczne  dla  żotnierzy  zawodowych

oraz  nagrody  roczne  dla  funkcjonariuszy
232100,00

4110 Składki  na ubezpieczenia  spoleczne 18205,00

4120
Skladki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych
2 488,00

4l70 Wynagrodzenia  bezosobowe 14  400,00

4180
Równoważniki  pieniężne  i ekwiwalenty  dla  żołnierzy  i

funkcjonariuszy  oraz  pozostate  nleżności
368  145,00

4210 Zakup  materialów  i wyposażenia 94 428,00

4220 Zakup  środków  żywności 500,00

4260 Zakup  energii 70 300,00

4270 Zakup  uslug  remontowych i3  214,00

4280 Zakup  uslug  zdrowotnych 12  450,00

4300 Zakup  uslug  pozostalych 56 991  ,OO

4360 Opiaty  z tytułu  zakupu  uslug  telekomunikacyjnych 12  500,00

4410 Podróże  służbowe  krajowe 2 500,00

4430 Różne  opłaty  i składki 2 810,00

4440 Odpisy  na zakladowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 3184,00

4480 Podatek  od nieruchomości 16500,00

4510 Opłaty  na rzecz  budżetu  państwa 404,00

4550 Szkolenia  członków  korpusu  slużby  cywilnej 1 200,00

,-.=:.- -7Qą:1:.J."4 Wymia7-ąjrĄwi0dlĄ*oQi - :-' "-a,.i ."-.' h ','. ., ='  :i _"  '-  ',. a- -, ,: - == IpO pOO,OQ
75515 Niśodpłatna  pomoc  prawna 198000,00

2360

Dotacje  celowe  z budżetu  jednostki  samorządu

terytorialnego,  udzielone  w trybie  ań.  221 ustawy,  na

finansowanie  lub dofinansowanie  zadań  zleconych  do

realizacji  organizacjom  prowadzącym  dzialalność  pożytku

publicznego

126060,00

4110 Skladki  na ubezpieczenia  spoteczne 500,00

4120
Skladki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz

Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych
500,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 8 500,00

4210 Zakup  materiatów  i wyposażenia 8 640,00

4300 Zakup  usług  pozostalych 53 200,00

4360 Oplaty  z tytułu  zakupu  uslug  telekomunikacyjnych 600,00

':«.":'y"_f'!.'l" aa(::: .0Ąt'ąr'ón_a7%i4 ,, -, _:a, _ _,,,':i'  -_.  = _'':,. ', .._a '-'.-,,,.,_:,:'.',_-'-.- ;fas7ya,qo

85156

Składki  na ubezpieczenie  zdrowotne  oraz  świadczenia  dla

osób  nie  objętych  obowiązkiem  ubezpieczeńia

zdrpwotnego

366  77  4,00

4130 Skiadki  na ubezpieczenie  zdrowotne 366  77  4,00

-" ='OśŻ-,:.:' P.Óńioc ępÓł0czpń" . d ' -'_:; '.'  ""(_i, 1'_ _- '  a  ',  a.. . ' a - -472 ę49:0'0
85203 Ośrodki  wsparcia 472  649,00

2360

Dotacje  celowe  z budżetu  jednostki  samorządu

terytorialnego,  udzielone  w trybie  ań.  221 ustawy,  na

finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do

realizacji  organizacjom  prowadzącym  dziatalność  pożytku

publicznego

472  649,00

_ 8;3  - -Pozostąłe zńdanffi w 4akr,esĄe 0ólity;ki ŚpĆi0e-czriej. . ' l  _. "  . 2Ó8 ś4:i,oo
85321 Zespoly  do  spraw  orzekania  o niepelnosprawności 208  343,00
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4010 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników i45196,00
4040 Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne 9 281 ,OO
4110 Skladki  na ubezpieczenia  spoleczne 28 799,00

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepetnosprawnych 2 459,00

4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 4 000,OO
4300 Zakup  usług  pozostalych i5806,00
4440 Odpisy  na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych 2 702,00

4700
Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami  korpusu
służby  cywilnęj iOO,OO

H-' "sŚa ,'-.. I :  '  "  . _:"  ąo444@,-',-,,- .-, -" 'ł, 1.-' "l.). : ł:. ,'.:'F- =  a.):::=::" "  :  '  :"'  i:  :; '.';':: :=',a -(="'a,4'_"ąq:@
- 85508 Rodzinj  zaśtęp'cŹe 242  420,00

3110 Świadczenia  spoteczne 239  996,00
4D1 0 Wynagrodzenia  osobowe  pracowników 2 026,00
4110 Skladki  na ubezpieczenia  społeczne 349,00

4120
Składki  na Fundusz  Pracy  oraz  Solidarnościowy  Fundusz
Wsparcia  Osób  Niepelnosprawnych 49,00

BeSTia
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Plan  przychodów  budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego  na rok  2020.
Załącznik  nr  4a  do  Uchwały  budżetowej  Nr XV/164/2019  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  z dnia  30  grudnia  2019  r.

Paia@raf . ' Treść -,  "  - Po zmiariiÓ  _ -- -.

952 Przychody  z zaciągniętych  pożyczek  i kredytów  na rynku krajowym IO OOO OOO,OO

Razem:  10000000,OOOO



Plan  rozchodów  budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego  na  rok  2020.

Załącznik  nr 4b do Uchwały  budżetowej  Nr XV/164/2019  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  z dnia  30 grudnia  2019  r.

Pńragraf Treść  ' - "  - -""  ' - - {-:.:ŚoŹtfiia-Rib'::;,':,,-.,S,:,

992 Spłaty  otrzymanych  krajowych  pożyczek  i kredytów 2 959 861 ,44

Razem:  2959861,4400



Załącznik  Nr  5

do Uchwały  Nr  XV/164/2019

Rady  Powiatu  Nowotomyskiego

z dnia  30 giudnia  2019  r.

Zestawienie  planowanych  dotacji  udzielonych  z budżetu  Powiatu  na  rok  2020

DziaŹ I _Rozdział I Paragraj .I -  , - , Treść - plan  'r';a 2,020

Dotacje  dla  jednostek  sektora  finansów  publicznych  w  tym  dotacje  celowe: 3 619  391,20

600 Transporti  łączność 837163,28
.60001  - KrÓjowę.p;ąsażersk!e  przeyozy  Koleiowe , - ' , ',   . "  "'--  - ' . ' =-. (19Ę32gCi,2Ei

2710
Dołacja  celowa  na pomoc  finansową  udzielaną  między  jednostkami  samorządu
łerytorialnego  na doflnansowanie  w)asnych  zadań  bieżących i98250,28

60003 Kęeijoiś-paąa*erskiffj'rzewoHi'autobuasÓwe .."  J ' .' - "  Q8 Ńi3,00

2710
Dołacja  celowa  na pomoc  finansową  udzielaną  między  jednostkami  samorządu
łerytorialnego  na dofinansowanie  w)asnych  zadań  bieżących 88 913,00

60013 Drogi pubIiczne'iojewódzkie  . ' - ' , _ _, _ a - '_ "  g50 óOO,OO

6300
Dołacja  celowa  na pomoc  finansową  udzielaną  między  jednosłkami  samorządu
terytorialnego  na dofinansowanie  wlasnych  zadań  inwestycyjnych  i zakupów
inwestycyjnych

250  000,OO

60016 Ę)rogi publiczne  gminne  '. ,"  ąoo ooo,oo

6300
Do}acja  celowa  na pomoc  finansową  udzielaną  między  jednostkami  samorządu
terytorialnego  na dofinansowanie  wlasnych  zadań  inwesłycyjnych  i zakupów
inwestycyjnych

300  000,OO

801 Oświataiwychowanie
359  300,00

80117 Branżowe  szkołylill  stopnia', ' 339  :300,0Ó

2320
Dotacje  celowe  przekazane  dla powiatu  na zadania  bieżące  realizowane  na podstawie
porozumień  (umów)  międzyjednostkami  samorządu  teryłorialnego 339  300,00

801 95 Pozostńla  ćlztatalność  '_ ' , 20'00Q,00

2320
Dołacje  celowe  przekazane  dla powiału  na zadania  bieżące  realizowane  na
podstawie  porozumień(umów)  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego 20 000,OO

851 Ochrona  zdrowia 428  257,92
8511i Szpitale o(lólne  - 2Ci0 000,pO

6220
Dotacje  celowe  z budżetu  na finasowanie  lub dofinansowanie  kosztów  realizacji
inwestycji  i zakupów  inwestycyjnych  innych  jednostek  sektora  finansów  publicznych 200  000,OO

851 95 Pozostała  dzia1a1n6ść  ,_228257,92

6639
Dotacje  celowe  przekazane  do samorządu  województwa  na inwestycje  i zakupy
inwestycyjne  realizowane  na podsławie  porozumień  (umów)  międzyjednostkami
samorządu  terytorialnego.

228  257,92

853 Pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki  spolecznej 35 1 32,0(]

8531i Rehabilifąćja  zawodowa  i ńpołet,zna  osćib niepetnosprawnych 6 832,OC

2320 Dotacle  celowe  przekazane  dla powiatu  na zadania  bieżące  realizowane  na podstawie
porozumień  (umów)  między  jednostkami  samorądu  terytorialnego 6 832,00

85395 F:oźąastałffi dąiĄtalnęść  . ' a 28 :'OO,OC

2007

Dotacje  celowe  w ramach  programów  finansowanych  z udzia)em  środków
europejskich,  o których  mowa  w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz  ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,  lub
platności  w ramach  budżetów  środków  europejskich,  z wylączeniem  wydałków
klasyfikowanych  w paragrafie  205.

25 321 ,05

2009

Dołacje  celowe  w ramach  programów  finansowanych  z udziałem  środków
europejskich,  o których  mowa  w art.. 5 ust. I pkt 3 oraz  ust. 3 pkt 5 i6  usławy,  lub
platności  w ramach  budżełów  środków  europejskich,  z wylączeniem  wydałków
klasyfikowanych  w paragraffe  205.

2 978,95

855 Rodzina
1859  538,0(

85508 Rt'Qziny  zaffiłępcze ' Ż - ., ' , "  1 ,285  949,00

2320
Dołacje  celowe  przekazane  dla powiatu  na zadania  bieżące  realizowane  na podsławie
porozumień  (umów)  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego 285  949,00

85510 D4a!ńfność placówe,k  opiekuńczo-wychowawczych  ' 1' 573  Ś89,t)(

2320
Dołacje  celowe  przekazane  dla powiatu  na zadania  bieżące  realizowane  na podstawie
porozumień  (umów)  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego i 573  589,00

92i Kulturai  ochrona  dziedzictwa  narodowego 100  000,O(

92116 Biblioteki  - - = 100000,Ó(
2310

Dotacje  celowe  przekazane  gminie  na zadania  bieżące  realizowane  na podsławie
porozumień  (umów)  międzyjednostkami  samorządu  terytorialnego 100  000,OO



Dotacje  dla  jednostek  spoza  sektora  finansów  publicznych  w  tym: 2 723  467,00

,' F,r";d6'ę,ięją cÓlq:Are a,- '._'l,'. ', ' .,"" ;, , . " _ " ' - -,' " ' - ' " ł.l  - .a" "  _"i "  - '," _" ' L , a ,'l _ i -- : - ,,,' ". '  , -. _ ' . :'  _ , t .. - _ . _ ,, A _"  - 0 ' _  ,  _  _   , '  i ' i i -  ) ,' ; i-' ). '  ' a . ' - - . a  . -  h  _ -  ' I a ' ail l( - ' a _ -  s.  ..   '  7  , '  "_  _  _,   ( ,  i- i ., , - , .  , - , i % .l  ,.  - . ,I   -  i  ,,  -  .  _ i,  ,  .l,  i _  ,  _ . ,  ,, !', -"_',_' )-i,..iś:j-ŹoŚ,t_o
OIO Rolnictwo  i łowiectwo 30 000,OO

01008 Me;ioracje  QÓdni - -. "  . a ' - a "  -" -) '  "-  "  , "  ;  -  . "  - 30 0(-Ó,OO

2830
Dołacja  celowa  z budżetu  na flnansowanie  lub dofinansowanie  zadań  zleconych  do
realizacji  pozostalym  jednosłkom  nie zaliczanym  do sektora  finansów  publicznych 30 000,OO

630 Turystyka
7 000,OO

 63095 Pp;ostata-4zipialnośŚ -,' __. '- ' . , ,' ' . - -' , . -, . ' - " "  7'.0Óp,00

2360
Dołacje  celowe  z budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  udzielone  w trybie  art.
2;?1 usławy,  na finansowanie  lub dofinansowanie  zadań  zleconych  do realizacji
organizacjom  prowadzącym  dzialalność  pożytku  publicznego

7 000,OO

755 Wymiar  sprawiedliwości 126  060,00
75515 Nieodplatna  pomoc  prawna 128  060,00

2360
Dołacje  celowe  z budżetu  jednostki  samoiządu  terytorialnego,  udzielone  w łrybie  art.
221 ustawy,  na finansowanie  lub doffnansowanie  zadań  zleconych  do realizacji
otganizacjom  prowadzącym  dzialalność  pożytku  publicznego

126060,00

851 Ochrona  zdrowia
140000,00

"'85149  ' Pr)gramy  pÓlitykĘzdrowotnej ' - . ' - '  "I 40'00Q,(X5

2830
Dołacje  celowe  z budżetu  na finansowanie  lub dofinansowanie  zadań  zleconych  do
realizacji  pozostalym  jednostkom  nie zaliczanym  do sekłora  finansów  publicznych 140000,00

852 Pomoc  spoleczna 472  649,00
85203 Ośrodki'0sparcia ' . .472 649,!)0

2360
Dotacje  celowe  z budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  udzielone  w łrybie  art.
221 usławy,  na finansowanie  lub doflnansowanie  zadań  zleconych  do realizacji
organizacjom  prowadzącym  działalność  pożytku  publicznego

472  649,00

921 Kulturaiochrona  dziedzictwa  narodowego 83 000,OO
921Ź0 Ochrona  zabytk6wi  opieka  ńad zabytkarńi  ' . -'-  - ' - -.. 50 000,OO

2720
Dotacje  celowe  z budżetu  na finansowanie  lub dofinansowanie  prac  remontowych  i
konserwatorskich  obiektów  zabytkowych  przekazane  jednostko  niezaliczanym  do
sektora  flnansów  publicznych

50 000,OO

92195 PozÓstaia  dzialalność  33 000,OO

2360
Dotacje  celowe  z budżetu  jednostki  samorządu  teryłorialnego,  udzielone  w trybie  att.
221 usławy,  na finansowanie  lub dofinansowanie  zadań  zleconych  do realizacji
organizacjom  prowadzącym  dzia)alność  pożyłku  publicznego

33 000,OO

926 Kultura  fizyczna 295  000,OCI
92605 Zadania  w zakres!e  kultury  fizyczńej 245  000,OO

2360
Dotacje  celowe  z budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  udzielone  w trybie  ań.
221 usławy,  na flnansowanie  lub doflnansowanie  zadań  zleconych  do realizacji
organizacjom  prowadzącym  dziaialność  pożytku  publicznego

245  0oO,oo

92695 Pozosłala  dzialalność
50 000,OC

2360
Dotacje  celowe  z budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  udzielone  w trybie  art.
221 usławy,  na finansowanie  lub dofinansowanie  zadań  zleconych  do realizacji
organizacjom  prowadzącym  dziatalność  pożytku  publicznego

50 000,OO

dotacje  podrriiotÓwe:  . ' _-, ., I 5Ś9 7ę8,OC
801 Oświata  i wychowanie 601 730,OC

80117 Branżowe  szkoiy  I i Il stopńia  _ . ' 472  895,OC

2540 Dotacja  podmiołowa  z budżełu  dla niepublicznej  jednostki  systemu  oświały 472  895,OC
80120 Licea  ggólnoksztaicące

i04  667,(X

2540 Dołacja  podmiotowa  z budżetu  dla niepublicznej  jednostki  systemu  oświały 104  667,OC

80152  .
Realizacja  zadań  wymagających  -stosow,gńia  specjalnej,orgŁiizacji  naukii  małod  pracy
dla dzieci i m)odzieży w gimnaziach,  klaśach  dotychczasowego gimnazjuin
prowadzonycFi  w szkolach  innego  typu.....  '    _ ' . ' "

,24  168,0(

2540 Dołacja  podmiotowa  z budżetu  dla niepublicznej  jednastkt  systemu  oświaty 24168,0(

853 Pozostałe  zadania  w zakresie  polityki  społecznej i66  246,0(

853i  i Rehabilitacja  zaiodowa  i spoieczna  osób  niepe!nospraQnych '166 246,0(

2580
Dotat.ja  podmiotowa  z budżetu  dla jednostek  niezaliczanych  do sektora  finansów
publicznych 166246,00

854 Edukacyjna  opieka  wychowawcza 801 782,0(
85403 Specjalne  óśrodki  szko1no-wychowaffic7e _ 801 782,0(

2540 Dotacja  podmiotowa  z budżetu  dla niepublicznej  jednostki  sysłemu  oświały 801 782,00

Razem:
6 342  858,2(



Plan  wydatków  inwestycyjnych  Powiatu  Nowotomyskiego  na  rok  2020.

Załącznik  nr 6 do Uchwały  budżetowej  Nr XV/a164/2019  Rady Powiatu  Nowotomyskiego  z dnia  30 grudnia  2019  r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

5_':!ń('f_o,
',- ' i   ' IJ  ff,,  l ._  li_,-_'-  'l  " jraną6o:ffiłjćzrłÓ4ć:.;J'.'::":,.':5'...',.;a:"_J;:  a- ' .,!"""l",'-',,,{:.,.":;)-'.':.)2'::'.-. '.:::'-:,'-.-ł.'; ' :.'-:.-4 ńjś'śgł,iź

.600'i3 órogipóblićiriŃ;oj%ódzA!ę-,.J:,=;""."  '  "'  " -'- "  _",. 5_;só_oqi:iJóQ

6300
Dotacja  celowa  na pomoc  finansową  udzielaną  między  jednostkami
samorządu  terytorialnego  na dofinansowanie  wtasnych  zadań
inwestycyjnych  i zakupów  inwestycyjnych

250  000,OO '

Opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na budowę  nowego

przebiegu  drogi  wojewódzkiej  nr 305 na odcinku  od ul. Kolejowej  do ul.
Celnej  w Nowym  Tomyślu  wraz  z uzyskaniem  decyzji  środowiskowej

250  000,OO

' 60014  - Drog!' pubiliczne i:iqwiatovve a' " "  ' -' , - - ' - "  - 5 ,;2Ś3 5Ś-i',32

6050 Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 5 210 611,32

Inwestycje  drogowe  - dokmentacje  projektowe 180  000,OO

Przebudowa  drogi  powiatowej1881  P Brody-Turowo  - etap  ll 460  000,OO

Przebudowa  drogi  powiatowej  nr 2709P  Opalenica-Lwówek  -
dokumentacja  projektowa

500 000,OO

Przebudowa  i remont  drogi  powiatowej  nr 2727P  Przyprostynia  -
Chobienice

2 310  709,37

Przebudowa  pasa  drogowego  drogi  powiatowej  1881  P Brody-Turowo i 759 901 ,95

6057 Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 17447,00

Przebudowa  pasa  drogowego  nr 271 3P Łomnica  - Nowy  Dwór 17447,00

6059 Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 30 523,00

Przebudowa  pasa  drogowego  nr 271 3P Łomnica  - Nowy  Dwór 30 523,00

6060 Wydatki  na zakupy  inwestycyjne  jednosłek  budżetowych 25 000,OO

Zakupy  inwestycyjne 25 000,OO

60016 ÓDy6t'i pub1i6;ne gmin.ne  _ - .  300  000,ÓO

6300
Dotacja  celowa  na pomoc  finansową  udzielaną  między  jednostkami
samorządu  terytorialnego  na dofinansowanie  własnych  zadań

inwestycyjnych  i zakupów  inwestycyjnych
300  000,OO

Przebudowa  drogi  w Piotrach 300  000,OO

710 Działa,InjŚ.Ąusługotvń "  ,-.. '..  - . '-, -li  -"  :,  ..'-'  ,','._

 a. .'.:  ')''  ,-"ięio'ooo,oo

71095 Pozostała  działalność .'t6(' OOO,Op

6060 Wydatki  na zakupy  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 160000,00

Zakupy  inwestycyjne i60  000,OO

750  " AaministrĄcjń5uffilic4pff _'-'_' - '-_ '., ". ' " -: _."_ _.' "' ' :' - i-'-.  - a: 52Ś oó6,oó

. 75020 Słarostwń  pomiatowe  "  " - "   "  52,,!) OOO,ĆjO

6050 Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 500  000,OO

Rozbudowa  budynku  F (PODGIK)  wraz  z przygotowaniem  projektu
rozbudowy

500  000,OO

6060 Wydatki  na zakupy  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 25 000,OO

Zakupy  inwestycyjne 25 000,OO

75n: Śóżne  rozlicŹśnia'  :'- _ _ . - ' . : '  a ' _ j ,,"": . ' , 2 4512 339,89

75818 Rezńrwy  ogólne  i celowe 2 ń52  339,'E19

6800 Rezerwy  na inwestycje  i zakupy  inwestycyjne 2 452  339,89

Rezerwa  na inwestycje  i zakupy  inwestycyjne 2 452  339,89

'8Ó1  ' 04wrata:fw9ą66-Óaniea _-,l.. "4,)"-."2-' "-,-"  -. .._ ",- ..'-',":.'.,:  :..':i' a':', '- :"'1=-"i:-'i,i«60o,oó
80120 Lice'ń't'góInoIłiŹ!ałc4ce  ' a '  _ i 24 QÓ0:OO

6050 Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 124000,00

Modernizacja  szatni  i pozostalych  pomieszczeń  sporłowych  Zespołu  Szkół
nr 'i w Nowym  Tomyślu

124000,00
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- =,u5-i.-,-' (_-p-Q-rań,ąrzp.rówia Ł'_ , - '-.'_ '  )::  _::', .'- a :":'=  ,,  .-, '_':,: , l"i  :J;. ',{ł= I .a.: .,', ;,:"l'j:';-,.:=.:=)'=-"',:1:,a'4s2ą'r:g'z
. 85ii1 Szpita0e pgÓlne ' - ' - - -' 20Ć) OOO,OO

6220
Dotacje  celowe  z budżetu  na finansowanie  lub dofinansowanie  kosztów
realizacji  inwestycji  i zakupów  inwestycyjnych  innych  jednostek  sektora
finansów  publicznych

200  000,OO

Dotacja  dla SP ZOZ  w Nowym  Tomyślu  - dokumentacja  projektowa  na
modernizację  obiektów  szpitala 200  000,OO

' 85"195 F6Óźostąła,az!ał:a!noś6, a.' - - ' -' - . z:xs:sr,gz

6639
Dotacje  celowe  przekazane  do samorządu  województwa  na inwestycje  i
zakupy  inwestycyjne  realizowane  na podstawie  porozumień  (umów)
między  jednostkami  samorządu  terytorialnego

228  257,92

Wyposażenie  środowisk  informatycznych  wojewódzkich,powiatowychi
miejskich  podmiotów  leczniczych  w narzędzia  informatyczne
umożliwiające  wdrożenie  Elektronicznej  Dokumentacji  Medycznej  oraz
stworzenie  sieci  wymiany  danych  między  podmiotami  leczniczymi
samorządu  województwa

228  257,92

900  Ł3p'ń;'ąaśrk4komii'nffi.t_na,'!'octń'pńś4rodÓi!sŃą,'S ':,','.:.'.' "._.-- -','_".;" ..,",',..' :--  -'Ż.':,"'l0'QQó,(j0
90019 Wl'lywy i wydatki związane z gromadzeniem środkćiw z opłat i kar za -

korzystanie,ze  Środowiska  ' '. ' . iOOOO,OO

6060 Wydatki  na zakupy  inwestycyjne  jednostek  budżetowych IO OOO,OO

Zakupy  inwestycyjne
IOOOO,OO

926 Kó1tu7afizyĆzńą  "  - "  _ . 1 500  000,OO
92604 Instytucje  kultury  fizycznej

1500  000,OO

6050 Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych
1 500  000,OO

Modernizacja  obiektów  sportowych  w jednostach  prowadzonych  przez
Powiat  Nowotomyski i 500  000,OO

Razem  ', 11 033179,i31
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Załącznilc  Nr  7

doUchwałybudżetowej  NrXV/164/2019

Rady  Powiatu  Nowotomyskiego

z dnia  30 gnidnia  2019 r.

Dochod9 Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom s;ffimorządu
terytorińlnego  w 2020  r.:  . ' -

Dział Rozdział Paragraf TreśĆ
plan na

2020

700 Gospodarka  'mieszkaniowa 813  000,OO

70005 Gospodarka  gruntami  i nieruchomościami 813  000,OO

0470 Wpływy  z tytułu  trwałego  zarządu  i użytkowania 8 000,OO

0550

Wpływy  z opłat  z tytułu  użytkowania  wieczystego

nieruchomości 720  000,OO

0750

Wpływy  z najmu  i dzierżawy  składników  majątkowych

Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub

innych  jednostek  zaliczanych  do sektora  finansów

publicznych  oraz  innych  umów  o podobnym  charakterze 1l  OOO,OO

0760

Wpływy  z tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania

wieczystego  w prawo  własności 38 000,OO

0770

Wpłaty  z tytułu  odpłatnego  nabycia  prawa  własności  oraz

prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości 30 000,OO

0920 Wpływy  z pozostałych  odsetek 6 000,OO

852 Pomoc  społeczna 9 000,OO

' 85203 Ośrodki  wsparcia 9 000,OO

0690 Wpływy  z różnych  opłat 9 000,OO

853 Pozostałe  zadania  w zakresie  polityki  społecznej 6 910,00

85321 Zespoły  do spraw  orzekania  o niepełnosprawności 6 910,00

0690 Wpływy  z różnych  opłat 6 910,00

Razem 828  910,00


