
WYDATKI NA ZADANIA WLASNE

W budzecie Powiatu Poznanskiego na 2005 rok zaplanowano wydatki na realizacje zadan

wlasnych w wysokosci 90.278.908 zlotych.

Wydatki zaplanowano przy uwzglednieniu zalozen do projektu budzetu na 2005 r. zawartych

w Uchwale Zarzadu Powiatu Poznanskiego Nr 660/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r.

okreslajacych wskazniki wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych i inwestycyjnych,

wzrostu wynagrodzen brutto, przecietne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw, najnizsze

wynagrodzenie na prace oraz wysokosc odpisu na ZFSS na jednego zatrudnionego.

Uwzgledniono równiez potrzeby finansowe, wynikajace z wniosków podleglych jednostek

budzetowych oraz Wydzialów Starostwa bezposrednio realizujacych zadania Powiatu.

Szczególowy podzial srodków na realizacje zadan wlasnych zawiera zalacznik nr 2 do

projektu budzetu Powiatu Poznanskiego na rok 2005.

Dzial 020 - Lesnictwo

Rozdzial 02001- Gospodarka lesna

Zaplanowano wydatki biezace w kwocie 58.500 zl, ze srodków otrzymywanych z Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na wyplate ekwiwalentów dla

osób fizycznych za wylaczenie gruntów z uprawy rolnej.

Rozdzial02002 - Nadzór nad gospodarka lesna

Zaplanowano wydatki na dotacje z budzetu Powiatu Poznanskiego w kwocie 38.000 zl, z

przeznaczeniem dla nadlesnictw na sfinansowanie wydatków zwiazanych z prowadzeniem

nadzoru nad lasami, które nie sa wlasnoscia Skarbu Panstwa.
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Dzial 600 - Transport i lacznosc

Rozdzial 60004 - Lokalny transport zbiorowy

I
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Zaplanowano wydatki w kwocie 16.500 zl, na pomoc finansowa udzielana miedzy

jednostkami samorzadu terytorialnego na dofInansowanie wlasnych zadan biezacych, z

przeznaczeniem dla Gminy Dopiewo na sfinansowanie polaczenia autobusowego do Domu
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Pomocy Spolecznej w Lisówkach.

Rozdzial 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na drogi w Powiecie Poznanskim oraz dzialalnosc Zarzadu Dróg Powiatowych w

Poznaniu zaplanowano na kwote ogólem 11.284.631 zl. Wydatki obejmuja:

1. Wydatki na dotacje celowe dla jst w wysokosci 1.150.000 zl, które zostana przekazane

gminom Powiatu Poznanskiego, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w

granicach administracyjnych miast, tj. Mosina, Steszew, Kostrzyn, Murowana Goslina,

Buk, Kórnik, Swarzedz, Puszczykowo, Pobiedziska.

2. Wydatki Zarzadu Dróg Powiatowych zaplanowane w kwocie 10.134.631 zl, z tego:

y wydatki majatkowe w kwocie 5.080.000 zl, z przeznaczeniem na:

2.931.400 zl - przebudowa drogi powiatowej nr 32 206 Poznan - Bolechowo, ujete w

Wieloletnim Programie Inwestycyjnym do realizacji na 2005 r,

400.000 zl - budowa ronda w Lusowie,

268.600 zl - budowa ronda w Bolechowie,

261.000 zl - budowa kanalu deszczowego, dr. 206 m. Biedrusko,

150.000 zl - warstwa wiazaca Golun - Wierzyce,

250.000 zl - budowa chodników,

50.000zl - budowa sygnalizacji swietlnych,

299.000zl - dokumentacjeprojektowe,

400.000 zl - wykup gruntów,

70.000 zl - zakupsamochodudostawczego
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~ wydatki na wynagrodzeniai pochodne w kwocie 1.323.249zl, .

~ pozostale wydatki biezace na kwote 3.731.382 zl, obejmuja miedzy innymi wydatki

zwiazane z biezacym utrzymaniem dróg publicznych, obejmuja równiez akcje "zima" na

drogach oraz wydatki remontowe na drogach.

Dzial 630 - Turystyka

Rozdzial63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2004
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Plan 2005
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W ramach tego rozdzialu zaplanowano wydatki na kwote ogólem 53.000 zl, z tego na dotacje

celowe z budzetu przeznaczono srodki w kwocie 29.000 zl oraz na pozostale wydatki biezace

na realizacje zadan powiatu z zakresu turystyki przeznaczono kwote 24.000 zl.

Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdzial70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

Plan 2004
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W budzecie zaplanowano wydatki wlasne na laczna kwote 1.288.800 zl, obejmuja one:

~ Wydatki majatkowe w kwocie 345.000 zl, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji

elektrycznej oraz modernizacje wezla cieplnego w budynku przy ul. Slowackiego 8,

~ Pozostale wydatki biezace w kwocie ogólem 943.800 zl, w tym na:

wydatki dotyczace utrzymania nieruchomosci przy ul. Slowackiego, na laczna kwote

691.800 zl,

wydatki dotyczace sfinansowania kosztów utrzymania czesci wspólnej nieruchomosci,

polozonej przy ul. Libelta 29 w Puszczykowie., w kwocie 10.700 zl,
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wydatki w kwocie 191.300 zl, dotyczace utrzymania nieruchomosci w Lisówkach,

obejmujace podatek od nieruchomosci, ubezpieczenie mienia, oplate za centralne

ogrzewame,

wydatki zwiazane z gospodarowaniem nieruchomosciami Powiatu Poznanskiego, w

celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe - 50.000zl,

Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa

Rozdzial71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano wydatki biezace na kwote 10.000 zl, z przeznaczenIem na opracowanIa

geodezyjne i kartograficzne, zwiazane z podzialami nieruchomosci stanowiacych wlasnosc

PowiatuPoznanskiego.

Dzial 750 - Administracja publiczna

Rozdzial 75019- Rady powiatów

W budzecie na 2005 rok zaplanowano wydatki dla Rady Powiatu Poznanskiego w kwocie

ogólem 970.000 zl. Obejmuja one wyplate diet dla radnych w kwocie 670.000 zl oraz

pozostalewydatki zwiazane z biezacym funkcjonowaniem Rady Powiatu Poznanskiego.

Rozdzial75020 - Starostwa powiatowe
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Zaplanowane wydatki na 2005 r, zwiazane z funkcjonowaniem Starostwa wynosza

15.093.210 zl, co stanowi 105,6 % wydatków z 2004 roku. Planowany poziom

poszczególnychgrup wydatków przedstawia ponizsza tabela:

Wydatki majatkowe zaplanowane w wysokosci 773.000 zl, obejmuja:

l. zakup i aktualizacja oprogramowania 80.000 zl,

600.000 zl,

93.000 zl,

2. wykonanie centrali wentylacyjnejwraz z agregatemwody lodowej

3. zakupy inwestycyjne(komputery,drukarki, niszczarki, kserokopiarki)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokosci 9.264.692 zl, zaplanowano na

podstawie:

aktualnego stanu zatrudnienia wraz ze wzrostem zatrudnienia o 20 etatów w 2005 r,

przewidywanego wzrostu wynagrodzen o 4 %,

przewidywanegowzrostu wynagrodzen o dodatki za wieloletnia prace,

z uwzglednieniemwyplat naleznych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,

planowanego poziomu wyplat 13 -tej pensji.

Pozostale wydatki biezace zaplanowano w kwocie 5.055.518 zl, co stanowi 104,4 %

wydatków w 2004 r. Wydatki zwiazane z biezacym funkcjonowaniem Starostwa obejmuja

m.in.: zakup materialów i wyposazenia, w tym tablic rejestracyjnych i innych druków

komunikacyjnych,zakup paliwa, energii, uslug remontowych oraz pozostalych uslug, wydatki

na podróze sluzbowe, rózne oplaty, skladki i podatki oraz odpis na zakladowy fundusz

swiadczensocjalnych.
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Rozdzial 75095 - Pozostala dzialalnosc

W rozdziale tym zaplanowane zostaly wydatki zwiazane z promocja Powiatu Poznanskiego w

wysokosci 415.000 zl, co stanowi 87,3 % wydatków w 2004 roku.

Wydatkibiezace obejmuja m.in.

skladki czlonkowskie, zwiazane z przynaleznoscia Powiatu do organizacji i stowarzyszen,

w kwocie ogólem 50.000 zl,

utrzymanie strony www w domenie: starostwo. poznan.pl,

wydawanie Biuletynu Powiatu Poznanskiego, folderów informacyjnych o powiecie,

organizacja imprez o charakterze powiatowym,

kontynuacja wspólpracy zagranicznej z Niemcami, Brazylia, Wlochami i Francja oraz

ewentualne nawiazanie wspólpracy z innymi krajami.

Dzial 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

Rozdzial 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano wydatki biezace w kwocie 120.000 zl, z przeznaczeniem miedzy innymi na

nagrody w konkursie Dzielnicowy Roku Powiatu Poznanskiego, organizacje obchodów

SwietaPolicjioraz na zakup materialówi wyposazeniadla KomendyMiejskiejPolicji. W

2004 r. ujeto wydatki w kwocie 180.000 zl, na które otrzymano srodki z Gminy Tamowo

Podgórne.

Rozdzial 75411 - Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej

Zaplanowanowydatki biezace w kwocie 120.000zl, z przeznaczeniem na:
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>- wydatki na dotacje udzielane z budzetu Powiatu Poznanskiego dla jednostek samorzadu

terytorialnego w kwocie 100.000 zl, z przeznaczeniem dla Miasta Poznania na realizacje

zadan zaplanowanychprzez Komende Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu,

>- pozostale wydatki biezace w kwocie 20.000 zl, z przeznaczeniem miedzy innymi na

nagrody w konkursie Strazak Roku Powiatu Poznanskiego, organizacje obchodów Dnia

Strazaka.

Rozdzial 75412 - Ochotnicze straze pozarne

Zaplanowanowydatki biezace w kwocie 25.000 zl, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie

Strazak Roku Powiatu Poznanskiego, organizacje obchodów Dnia Strazaka, powiatowych

zawodów sportowo - pozarniczych dla strazaków ochotników oraz realizacje zadan

zwiazanychz poprawa bezpieczenstwa pozarowego na terenie Powiatu Poznanskiego.

Rozdzial 75414 - Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki biezace w kwocie 51.000 zl, z przeznaczeniem na wydatki zwiazane z

wyposazeniem magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupem sprzetu na potrzeby

zarzadzaniakryzysowego.

Rozdzial 75495 - Pozostala dzialalnosc

Zaplanowano wydatki biezace w kwocie 50.000 zl, z przeznaczeniem na wydatki zwiazane z

realizacja zadan przez Powiatowa Komisje Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego,

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestepczosci oraz Ochrony Bezpieczenstwa

Obywateli i Porzadku Publicznego
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Dzial 757 - Obsluga dlugu publicznego

Rozdzial 75702 - Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek

samorzadu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokosci 737.000 zl, na obsluge dlugu jednostki samorzadu

terytorialnego, zwiazanego z obsluga kredytów zaciagnietych przez Powiat Poznal1ski w

latach poprzednich.

Dzial 758 - Rózne rozliczenia

Rozdzial 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budzecie zaplanowano rezerwe ogólna w kwocie 307.544 zl.

Rozdzial 75832 - Czesc równowazaca subwencji ogólnej dla powiatów

W budzecie zaplanowano wydatek w kwocie 1.880.623 zl, stanowiacy wplate Powiatu

PoznaI1skiego do budzetu pal1stwa.

Zgodnie ze znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego od 2004

roku powiaty, w których wskaznik dochodów podatkowych na 1 mieszkal1ca(wskaznik P)

jest wiekszy niz 110% wskaznika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów

(wskaznikPp), dokonuja wplat do budzetu pal1stwa,z przeznaczeniem na czesc równowazaca

subwencjiogólnej dla powiatów.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Powiat Poznal1ski zobowiazany jest

przekazywac miesiecznie 1/12 powyzszej kwoty do budzetu pal1stwa.

57

Plan 2004 Plan 2005
I

%
I

253.000 737.000
I 291,3 I

I

Plan 2004
I

Plan 2005 %

I

2.028.189
I

1.880.623 92,7


