
ZARZADZENIE NR /:+-( o~
STAROSTY POZNANSKIEGO

Z dnia 9 stycznia 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na
rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz na podstawie art. 34
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. Nr
91, poz. 578) Starosta Poznanski zarzadza co nastepuje:

§1.

Zatwierdzam plan finansowy dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu
stanowiacy zalacznik nr 1 i 2 do niniejszego Zarzadzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarzadzenia powierza sie Glównemu Ksiegowemu Starostwa.

§ 3.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia i ma zastosowanie do roku
budzetowego 2006r.



~finanSOWY na rok 2006 - dochody
/

Starostwo Powiatowe

6300

plyWyz tytulu pomocy finansowej
udzielanej miedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego na
dofinansowanie wlasnych zadan
biezacych

WplyWy z tytulu pomocy finansowej
udzielanej miedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego na
dofinansowanie wlasnych zadan
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

500 000,00
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Zalacznik nr 1
do zarzadzenia nr '"f/Ob
Starosty Poznanskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.

WplyWyz oplat za zarzad, uzytkowaniei
uzytkowanie wieczyste nieruchomosci

0750 IDochody z najmu i dzierzawy skladników I 1 064800,00
majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek
samorzadu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansówpublicznychoraz innych umów
o podobnym charakterze

0770 IWplaty z tytuluodplatnego nabycia I 672 000,00
prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania
wieczystego nieruchomosci

0970 WplyWyz róznych dochodów 271,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budzetu 317000,00
panstwa na zadania biezace z zakresu
administracji rzadowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
powiat

2360 IDochody jednostek samorzadu I 350000,00

terytorialnego zwiazane z realizacja
zadan z zakresu administracji rzadowej
oraz innych zadan zleconych ustawami



Dzial IRozdzialIParagraf Tresc
2110 Dotacje celowe otrzymane z budzetu

panstwa na zadania biezace z zakresu
administracji rzadowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
powiat

Ogólem

440000,00

"'

0920

0970

Dochody z najmu i dzierzawy skladników
majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek
samorzadu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Pozostale odsetki

Wplywy z róznych dochodów

Wplywy z tytulu pomocy finansowej
udzielanej miedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego na
dofinansowanie wlasnych zadan
biezacych

Wplywy z tytulu pomocy finansowej
udzielanej miedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego na
dofinansowanie wlasnych zadan
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

83000,00

44391,00

40600,002710

6300 25000,00
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2889

otacja celowa otrzymana przez
jednostke samorzadu terytorialnego od
innej jednostki samorzadu terytorialnego
bedacej instytucja wdrazajaca na
zadania biezace realizowane na
podstawie porozumien (umów)

Dotacja celowa otrzymana przez
jednostke samorzadu terytorialnego od
innej jednostki samorzadu terytorialnego
bedacej instytucja wdrazajaca na
zadania biezace realizowane na
podstawie porozumien (umów)

35 879,00

2360

otacje celowe otrzymane z budzetu
panstwa na zadania biezace z zakresu
administracji rzadowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
powiat

Dochody jednostek samorzadu
terytorialnego zwiazane z realizacja
zadan z zakresu administracji rzadowej
oraz innych zadan zleconych ustawami

100,00
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2690

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania biezace realizowane na
podstawie porozumien (umów) miedzy
jednostkami samorzadu terytorialnego

rod ki z Funduszu Pracy otrzymane
przez powiat z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i
skladek na ubezpieczenia spoleczne
pracowników powiatowego urzedu pracy

rodki na dofinansowanie wlasnych
zadan biezacych gmin (zwiazków gmin),
powiatów (zwiazków powiatów),
samorzadów województw, pozyskane z
innych zródel

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumien
(umów) miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego

747285,00

2708 435167,00

6620 651 551,00

2889

Dotacja. celowa otrzymana przez
jednostke samorzadu terytorialnego od
innej jednostki samorzadu terytorialnego
bedacej instytucja wdrazajaca na
zadania biezace realizowane na
podstawie porozumien (umów)

Dotacja celowa otrzymana przez
jednostke samorzadu terytorialnego od
innej jednostki samorzadu terytorialnego
bedacej instytucja wdrazajaca na
zadania biezace realizowane na
podstawie porozumien (umów)

63684,00

Razem 111231635,00
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Plan finansowy na rok2006 - wydatki

Starostwo Powiatowe

Dotacja celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadan

zleconych do realizacji fundacjom

Dotacja celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadan

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Zakup materialów i wyposazenia

2820

4210

Skladki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

4300

4430

4480

4520

Zakup energii

Zakup uslug remontowych

Zakup uslug pozostalych

Rózne oplaty i skladki

4530

6050

Podatek od nieruchomosci

Oplaty na rzecz budzetów jednostek
samorzadu terytorialnego

Podatek od towarów i uslug (VAT)

Wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych

~+r"n"'. 1

40000,00

9 500,00

1 500,00

60000,00

400860,00

114100,00

435040,00

12800,00

153000,00

19000,00

20 000,00

7314700,00

Zalacznik nr 2
do zarzadzenia nr c/lor;
Starosty Poznanskiego
z dnia 9 stycznia 2006r.
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675000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,00

4210 Zakup materialów i wyposazenia 95 000,00

4270 Zakup uslug remontowych 35000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 85000,00

4410 Podróze sluzbowe krajowe 45 000,00

4420 Podróze sluzbowe zagraniczne 45000,00

4430 Rózne oplaty i skladki 5000,00

6050 Wydatki inwestycyjnejednostek 70 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 760 859,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 639600,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 424497,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 202 555,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000,00

4210 Zakup materialów i wyposazenia 6 032 365,00

4230 Zakup leków i materialów medycznych 2 000,00

4260 Zakup energii 141 100,00

4270 Zakup uslug remontowych 423 800,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 13600,00

14300 Zakup uslug pozostalych 1441 760,00

14350 Zakup uslug dostepu do sieci internet 162519,00

4410 Podróze sluzbowe krajowe 75500,00

4420 Podróze sluzbowe zagraniczne 65000,00

4430 Rózne oplaty i skladki 14500,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen 161 665,00
socjalnych

4530 Podatek od towarów i uslug (VAT) 10000,00

4610 Koszty postepowania sadowego i 7000,00
prokuratorskiego

6050 IWydatki inwestycyjne jednostek I 1 021 614,00

budzetowych
6060 IWydatki na zakupy inwestycyjne 1 430000,00

jednostek budzetowych
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-,zial IRozdzialIParagraf Tresc Ogólem
4110 Skladkina ubezpieczenia spoleczne 3 600,00

4120 Skladkina Fundusz Pracy 600,00

4170 Wynagrodzeniabezosobowe 54100,00

[4210 Zakup materialówiwyposazenia 8 500,00

4230 Zakup lekówi materialówmedycznych 140,00

4270 Zakup uslug remontowych 1 100,00

14300 Zakup uslug pozostalych 30 600,00

14410 Podróze sluzbowe krajowe 360,00

3040 INagrodyo charakterze szczególnym I 5 000,00
niezaliczonedo wynagrodzen

6610 IDotacje celowe przekazane gminie na I 115 000,00
inwestycjei zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumien
(umów)miedzyjednostkamisamorzadu
terytorialnego

Dotacje celowe przekazane gminiena
zadania biezace realizowane na
podstawie porozumien(umów)miedzy
jednostkami samorzadu terytorialnego

3040 INagrody o charakterze szczególnym I 10000,00
niezaliczone do wynagrodzen

4210 Zakup materialówiwyposazenia 5 000,00

6610 Dotacje celowe przekazane gminie na 20 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumien
(umów) miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego

Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budzetowych

6610 IDotacje celowe przekazane gminie na I 25 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumien
(umów) miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego



Dzial IRozdzialIParagraf Tresc
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych

skarbowych papierów wartosciowych
oraz od krajowych pozyczek i kredytów

Ogólem
843 000,00
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2310 IDotacje celowe przekazane gminie na I 25 000,00
zadania biezace realizowane na
podstawie porozumien (umów) miedzy
jednostkami samorzadu terytorialnego

2810 I Dotacja celowa z budzetu na I 5 000.00
finansowanie lub dofinansowanie zadan
zleconych do realizacji fundacjom

2820 I Dotacja celowa z budzetu na I 45000,00
finansowanie lub dofinansowanie zadan
zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24930,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4 458,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 612,00

4210 Zakup materialów i wyposazenia 40000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 302000,00

4810 Rezerwy 413807,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 30000,00
jednostek budzetowych
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.Jzial IRozdzialIParagraf Tresc
2820 Dotacja celowa z budzetu na

finansowanie lub dofinansowanie zadan

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Zakup materialów i wyposazenia

Zakup uslug pozostalych

Ogólem

30 000,00

4210

4300

10000,00

350 000,00

2830

Dotacja celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadan

zleconych do realizacji fundacjom

Dotacja celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadan

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dotacja celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadan

zleconych do realizacji pozostalym
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

Zakup materialów i wyposazenia

120000,002820

8 250,00

4210 30 000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
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621,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 89,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00

4300 Zakup uslug pozostalych 20690,00

6010 Wydatki na zakup i objecie akcji, 5 000 000,00
wniesienie wkladów do spólek prawa
handlowego oraz na fundusz statutowy
banków panstwowych i innych instytucji
finansowych

6050 IWydatki inwestycyjne jednostek I 470000,00
budzetowych

6060 IWydatki na zakupy inwestycyjne I 500 000,00
jednostek budzetowych
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4110 Skladkina ubezpieczenia spoleczne

4120

4170

4210

4270

4300

4440

3240

3248

4300

Skladki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Ogólem

57 400,00

8 200,00

6 300,00

13 500,00

5 000,00

34 000,00

8 000,00

Zakup materialów i wyposazenia

Zakup uslug remontowych

Zakup uslug pozostalych

Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen
socjalnych

agrody o charalterze szczególnym
niezaliczone do wynagrodzen
Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów

Dotacje celowe-z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

Zakup uslug pozostalych 14000,00

I

'I
I

2820

4210

4300
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Dotacja celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadan

zleconych do realizacji fundacjom

Dotacja celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadan

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Zakup materialów i wyposazenia

Zakup uslug pozostalych

100000,00

20000,00

30000,00



Dzial IRozdzialIParagraf Tresc
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne

4120

4170

4210

4270

4300

4440

Skladki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Ogólem

57 400,00

8 200,00

6 300,00

13500,00

5 000,00

34 000,00

8 000,00

Zakup materialów i wyposazenia

Zakup uslug remontowych

Zakup uslug pozostalych

Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen
socjalnych

4300

Dotacje celowe z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

Zakup uslug pozostalych 14000,00

I

"

I

2820

4210

4300
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Dotacja celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadan

zleconych do realizacji fundacjom

Dotacja celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadan

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Zakup materialów i wyposazenia

Zakup uslug pozostalych

100000,00

20000,00

30000,00
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Razem 53772512,00

('.lf ;""""""y

Starostw d ~.J~maniu

Anna Matuszak

2820 I Dotacja celowa z budzetu na I 200 000,00
finansowanie lub dofinansowanie zadan
zleconych do realizacji stowarzyszeniom

3040 INagrody o charakterze szczególnym I 30 000,00
niezaliczone do wynagrodzen

4210 Zakup materialów i wyposazenia 20 000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 15 000,00


