~ § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej - DPS zaplanowal
wplywy z tego tytulu w kwocie 970zl;
~ § 0970

- Wplywy Z róznych

dochodów - zaplanowano dochody w kwocie ogólem

366.950zl, które obejmuja dochody DPS w Lisówkach na kwote 20.000zl oraz
zaplanowane wplywy do budzetu, z tytulu rezygnacji z budowy basenu w DPS i
przekazaniu niewykorzystanych srodków do konca 2005r. z rachunku wydatków
niewygasajacych w kwocie 346.950zl;
~ § 2130 - Dotacje celowe otrzymane Z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan
wlasnych powiatu - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków
biezacych w kwocie wynikajacej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na 2005

rok wynosi 1.231.000zl.
Plan 2005

Plan 2006

%

1.443.128

1.231.000

85,3

Zgodnie z zawiadomieniem przy kalkulacji dotacji na dofinansowanie utrzymania w domach
pomocy spolecznej osób przyjetych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 roku uwzgledniono
liczbe mieszkanców przyjetych do domów przed dniem 1 stycznia 2004 roku, takze
przyjetych po dniu 1 stycznia 2004 roku ze skierowaniem wydanym przed tym dniem wedlug przewidywanego wykonania na dzien 30 czerwca 2005 roku oraz postanowienia art.
89 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorzadu
terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966).
Rozdzial 85203 - Osrodki wsparcia
W § 2360

- Dochody jednostek

samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan Z

zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami - zaplanowano
dochody na kwote 100zl, stanowiace 5% udzial z tytulu wplat stanowiacych dochód budzetu
panstwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzedu Wojewódzkiego, dotyczacych
odplatnosci za pobyt w Srodowiskowym Domu Pomocy Spolecznej w Puszczykowie.
Rozdzial 85204 - Rodziny zastepcze

W rozdzialetym zaplanowanowplywyw kwocieogólem171.500zl,obejmujace:
~ § 0690 - Wplywy z róznych oplat - PCPR zaplanowal dochody na kwote 1.000zl, z tytulu

odplatnoscirodzicówbiologicznych,za utrzymaniedzieciw rodzinachzastepczych;
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- Wplywy z róznych dochodów -

~ § 0970

PCPR zaplanowal dochody na kwote 500zl, z

tytulu zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen dla rodzin zastepczych;

-

~ § 2320

Dotacje celowe otrzymane Z powiatu na zadania biezace realizowane na

podstawie porozumien

(umów) miedzy jst

-

zaplanowano wplywy do budzetu w kwocie

170.000zl z innych powiatów, za pobyt dzieci w rodzinach zastepczych na terenie
Powiatu Poznanskiego, które przed umieszczeniem w tej rodzinie, zamieszkiwaly na
terenie innych powiatów. Przy planowaniu dochodów wzieto pod uwage zawarte
porozumienia z innymi powiatami jak i wykonanie powyzszych dochodów za 10 miesiecy
2005 roku.
Plan 2005

Plan 2006

%

118.082

170.000

143,9

Rozdzial 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie
W tym rozdziale znajduja sie dochody ogólem w kwocie l4.l00zl, z tytulu:
~ § 0920

- Pozostale odsetki

w kwocie 100zl, zaplanowane przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Poznaniu z tytulu odsetek od srodków na rachunku bankowym;
~ § 0970 - Wplywy z róznych dochodów - PCPR zaplanowal dochody na kwote l4.000zl,
uzyskiwane z tytulu zwrotu swiadczen pienieznych dla poborowych odbywajacych
zastepcza sluzbe wojskowa.

Dzial 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej
Rozdzial 85324- Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych
W § 2360

- Dochody jednostek

samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z

zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami zaplanowano
dochody na kwote ogólem 75.000zl, stanowiace 2,5% udzialu z tytulu obslugi przez Powiat

Poznanski zadan realizowanychze srodków PanstwowegoFunduszu RehabilitacjiOsób
Niepelnosprawnych. Przy planowaniu dochodów z tego tytulu uwzgledniono planowany
poziom realizacji zadan w 2006 r.
Plan 2005

%

Plan 2006
I

72.600

75.000
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I

103,3

II

Rozdzial 85333 - Powiatowe urzedy pracy
Zaplanowano dochody w kwocie ogólem 6.020.015zl, obejmujace:
~ § 0750

-

jednostek

Dochody Z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa,
samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowano
wplywy na kwote 27.000zl, z tytulu wynajmu pomieszczen znajdujacych sie w
Powiatowym Urzedzie Pracy w Poznaniu, realizowane dotychczas przez gospodarstwo
pomocnicze przy PUP;
~ § 0920 - Pozostale odsetki - zaplanowano dochody w kwocie 600zl, z tytulu odsetek od

srodkówna rachunkubankowymPUP;
~ § 2320

-

Dotacje celowe otrzymane Z powiatu na zadania biezace realizowane na

podstawieporozumien (umów)miedzyjst - zaplanowanowplywyw kwocie4.158.412zl,
wynikajace z porozumienia zawartego z Miastem Poznan, w sprawie wspólnej realizacji
zadan w dziedzinie przeciwdzialania bezrobociu oraz wspierania rozwoju malej i sredniej
przedsiebiorczosci, z przeznaczeniem na dofinansowanie biezacej dzialalnosci
Powiatowego Urzedu Pracy w Poznaniu. Znaczny wzrost dochodów przekazywanych
powiatowi przez Miasto Poznan spowodowany jest zmiana w sposobie finansowania
urzedów pracy, wprowadzona rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 29 wrzesnia
2005r. w sprawie podzialu czesci równowazacej subwencji ogólnej dla powiatów na rok
2006 (Dz. U. nr 194, poz. 1622). Zgodnie z powyzszymi przepisami Miasto Poznan
otrzymalo na rok 2006 na podstawie § 4 ust. 2 pkt 5 w/w rozporzadzenia kwote
2.286.978zl i zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty dochodów uzyskiwanych w tym
rozdziale zarówno przez Miasto jak i Powiat odliczane sa od planowanych wydatków a
pozostala kwota finansowana jest, zgodnie z zawartym porozumieniem, wg wskaznika
procentowego bezrobotnych w Miescie jak i w Powiecie. Ta sama zasada dotyczy
wspólnego finansowanie wydatków majatkowych.
Plan 2005

Plan 2006

%

2.789.957

4.158.412

149

~ § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy
jednostek sektora finansów publicznych

celowych na realizacje zadan biezacych

- zaplanowano wplywy w kwocie 747.285zl.

Zgodnie z Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 99 poz.
1001 z 2004 r. z pózniejszymi zmianami) ostatnia nowelizacja Dz. U. Nr 164 poz. 1566 z

56

2005 r. od dnia 1 stycznia 2006 r. wchodza w zycie zapisy art. 2 a - 2 c, które stanowia, ze
Minister wlasciwy do spraw pracy przekaze samorzadom powiatowym w 2006 i 2007
roku z Funduszu Pracy 7 % kwoty limitu Funduszu Pracy, ustalonej na rok poprzedni na
realizacje programów na rzecz promocji zatrudnienia, o których mowa w art. 109 ust. 2
(tj. ustalone przez Ministra limity wedlug algorytmu), z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i skladek na ubezpieczenie spoleczne pracowników powiatowego
urzedu pracy. Kwota srodków, o których mowa wyzej bedzie przekazywana samorzadom
powiatowym w okresach miesiecznych, w wysokosci 1/12 kwoty ustalonej na dany rok i
bedzie stanowic dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o dochodach
jednostek samorzadu terytorialnego.
W przypadku PUP Poznan kwota limitu na realizacje programów na rzecz promocji
zatrudnienia wynosi 10.675.500zl (decyzja Ministra Gospodarki i Pracy), stad kwota
747.285zl;
~ § 2708 - Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin)
powiatów (zwiazków powiatów) samorzadów województw, pozyskane z innych zródel - w

paragrafie tym zaplanowano srodki w kwocie 435.167zl, w zwiazku z realizacja przez
Powiatowy Urzad Pracy projektu wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Spolecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004-2006, dzialanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet "Byc
aktywna";

~ § 6620

-

Plan 2005

Plan 2006

%

101.648

435.167

428,1

Dotacje celowe otrzymane Z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego

- zaplanowano wplywy w kwocie 651.551zl, wynikajace z porozumienia

zawartego z Miastem Poznan, w sprawie wspólnej realizacji zadan w dziedzinie
przeciwdzialaniabezrobociuoraz wspieraniarozwojumalej i sredniejprzedsiebiorczosci,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadan inwestycyjnych realizowanych przez
Powiatowy Urzad Pracy w Poznaniu.
Plan 2005

Plan 2006

%

370.662

651.551

175,8
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W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdzial 85403 - Specjalne osrodki szkolno - wychowawcze
Zaplanowano dochody w kwocie ogólem 203.574zl, w tym:

~ § 0690- WplywyZ róznych oplat - zaplanowanodochodyw kwocie 160.000zl,z tytulu
odplatnosci za wyzywienie i pobyt dzieci w internacie OSW w Owinskach;

~ § 0750

- Dochody

jednostek

Plan 2005

Plan 2006

%

110.000

160.000

145,5

z najmu i dzierzawyskladników majatkowych Skarbu Panstwa,

samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowano na
kwote 43.574zl, z tytulu odplatnosci mieszkanców, za zajmowane mieszkania zakladowe
na terenie Osrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owinskach.
Plan 2005

Plan 2006

%

43.574

43.574

100

Rozdzial 85406 - Poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne
Dochody

zaplanowano

na

podstawie

danych zawartych we

wnioskach

Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Poznanskiego na ogólna kwote 146.670zl,
wplywy obejmuja:
~ § 0690

- Wplywy z róznych oplat -

zaplanowano dochody w kwocie 2.000zl, z tytulu

odszkodowania za kradziez sprzetu w PPP w Swarzedzu,
~

§ 0920

- Pozostale odsetki - zaplanowane

dochody z tytulu uzyskiwanych odsetek od

srodków na rachunku bankowym w wysokosci 70zl, z tego:
w PPP w Luboniu zaplanowano kwote 20zl,
w PPP w Mosinie zaplanowano kwote 50zl.
~ § 2710 - Wplywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych

- dochodami Powiatu

sa

srodki uzyskiwanez gmin Powiatu Poznanskiego,jako pomoc finansowana zadania
biezace, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujacych w

filiachporadnipsychologiczno- pedagogicznych.Na 2006 rok zaplanowanowplywyw
wysokosci 144.600zl,w tym:
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w ppp w Mosinie zaplanowano wplywy z Gminy Komorniki w kwocie 9.600zl,
w ppp w Luboniu zaplanowano wplywy z Gminy Buk, Steszew, Tamowo Podgórne,
Suchy Las i Steszew w kwocie ogólem 135.000z1.
Plan 2005

%

Plan 2006
I

181.733

144.600

I

79,6

II

Rozdzial 85410 - Internaty i bursy szkolne
Na podstawie infonnacji szkól zaplanowano dochody w kwocie 343.800zl, w tym:
~ § 0690 - Wplywy z róznych oplat - zaplanowano dochody w kwocie 14.000zl, z tytulu
odplatnosci mlodziezy za pobyt w internacie w ZS w Rokietnicy;
~ § 0750

- Dochody

jednostek

z

najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa,

samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- na lacznakwote
40.000zl, z tego:
ZS w Mosinie zaplanowal dochody z tytulu czynszu za mieszkania oraz z najmu
pomieszczen, na kwote 30.000zl,
ZS w Rokietnicy zaplanowal dochody z tytulu dzierzawy stolówki oraz najmu
pomieszczen w internacie na kwote 10.000z1.
~ § 0830 - Wplywy z uslug - zaplanowano dochody w kwocie 289.800zl, z tego:
LO w Puszczykowie zaplanowal dochody z tytulu odplatnosci za internat w kwocie
9.000zl,
ZS w Mosinie zaplanowal dochody w kwocie 280.800zl, z tytulu odplatnosci mlodziezy
za wyzywienie i pobyt w internacie;
Rozdzial 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Zaplanowano dochody w kwocie ogólem 161.604zl, z tytulu dotacji na realizacje programu
stypendialnego dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Poznanskiego, w
ramach programu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne",
w tym:
Plan 2005

Plan 2006

%

172.800

161.604

93,5
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~ § 2338 - Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania biezace
realizowane na podstawie porozumien

(umów) miedzy jednostkami samorzadu

terytorialnego - zaplanowano dochody w wysokosci 109.972zl przekazywane przez
Wielkopolski Urzad Marszalkowski ze srodków unijnych, stanowiacych 68,05% srodków
przeznaczonych na wyplate stypendiów dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych z terenów
wiejskich Powiatu Poznanskiego;
~ § 2339 - Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania biezace
realizowane na podstawie porozumien
terytorialnego

-

(umów) miedzy jednostkami samorzadu

zaplanowano dochody w wysokosci 51.632zl przekazywane przez

Wielkopolski Urzad Marszalkowski ze srodków budzetu panstwa, których dysponentem
jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy, stanowiacych 31,95% srodków przeznaczonych na
wyplate stypendiów dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich Powiatu
Poznanskiego.
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WYDATKI NA ZADANIA WLASNE
W budzecie Powiatu Poznanskiego na 2006 rok zaplanowano wydatki na realizacje zadan
wlasnych w wysokosci 112.602.797 zlotych.
Wydatki zaplanowano przy uwzglednieniu zalozen do projektu budzetu na 2006 rok,
zawartych w Uchwale Zarzadu Powiatu Poznanskiego Nr 1186/2005 z dnia 19.09.2005r.
okreslajacych srednioroczny wskaznik 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 2006.

Dzial 020

-

Lesnictwo

Rozdzial 02001 - Gospodarka lesna
Plan 2005

Plan 2006

%

58.500

67.970

116,2

Zaplanowano wydatki biezace w kwocie 67.970zl, w tym 60.000zl z przeznaczeniem na
wyplate ekwiwalentów dla osób fizycznych za wylaczenie gruntów z uprawy rolnej ze
srodków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pozostale
wydatki w kwocie 7.970zl z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla lesników i
kompletu map Powiatu Poznanskiego w skali 1:10.000.
Rozdzial 02002 - Nadzór nad gospodarka lesna
Plan 2005

Plan 2006

%

38.000

38.000

100
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Zaplanowano wydatki na dotacje udzielane z budzetu Powiatu Poznanskiego w kwocie
38.000zl, z przeznaczeniem dla nadlesnictw na sfinansowanie wydatków zwiazanych z
prowadzeniem nadzoru nad lasami, które nie sa wlasnoscia Skarbu Panstwa.

Dzial 600 - Transport i lacznosc
Rozdzial 60004 - Lokalny transport zbiorowy
Plan 2005

Plan 2006

%

16.500

17.250

104,5

Zaplanow?llo wydatki w kwocie 17.250zl, na pomoc finansowa udzielana miedzy
jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych,
przeznaczona dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie polaczenia autobusowego do Domu
Pomocy Spolecznej w Lisówkach.

Rozdzial 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Plan 2005

Plan 2006

%

15.723.898

13.772.652

87,6

Wydatki na drogi w Powiecie Poznanskim oraz dzialalnosc Zarzadu Dróg Powiatowych w
Poznaniu zaplanowano na kwote ogólem 13.772.652zl. Wydatki obejmuja:
1. Wydatki na dotacje celowe dla jst realizowane na mocy zawartych porozumien w
wysokosci 1.185.000zl, 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,

I

Puszczykowo, Pobiedziska.
2. Wydatki realizowane przez Zarzad Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie
I

I

12.587.652zl, z tego:
~ wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.811.158zl, obejmujace wynagrodzenia
osobowe pracowników, uwzgledniajace wzrost zatrudnienia o 5,5 etatu, wyplate odpraw i
nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skladki na ubezpieczenia
spoleczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi;

I

I
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~ wydatki majatkowe w kwocie 3.153.000zl, z przeznaczeniem na:

(§ 6050 - Wydatkiinwestycyjnejednostekbudzetowych)
kwota 1.500.000zl- przebudowadrógpowiatowych,
kwota 650.000zl - budowa chodników,
kwota 50.000zl - budowa sygnalizacji swietlnych,
kwota 380.000zl - dokumentacje budowlane,

kwota250.000zl- wykupygruntów,
(§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budzetowych)
kwota 188.000zl - zakup sprzetu do utrzymania dróg (mikrociagnik, piaskarka, plug,
rebarka),
kwota 70.000zl - zakup samochodu dostawczego,

kwota40.000zl- zakupsamochoduosobowego,
kwota 25.000zl - zakup sprzetu komputerowego;

II

~ pozostale wydatki biezace na kwote 7.623.494zl, obejmujace miedzy innymi wydatki
zwiazane z biezacym utrzymaniem dróg i mostów, zimowym utrzymaniem, które jest
realizowane w ramach 3-letniego przetargu na okres od dnia 15.11.2005r. do dnia
15.04.2007r. (dwa sezony zimowe 200512006 i 200612007) oraz planowane wydatki
remontowe na drogach.

Dzial 630 - Turystyka
Rozdzial 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 2005

Plan 2006

%

53.000

60.000

113,2

W ramach tego rozdzialu zaplanowano wydatki na kwote ogólem 60.000zl, z tego:
~ na dotacje udzielane z budzetu Powiatu Poznanskiego przeznaczono srodki w kwocie
55.000zl,
~ na pozostale wydatki biezace na realizacje zadan powiatu z zakresu turystyki
przeznaczono kwote 5.000zl.
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Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
Plan 2005

Plan 2006

%

11.436.123

8.223.500

71,9

W budzecie na 2006 rok zaplanowano wydatki wlasne na realizacje zadan z zakresu
gospodarki nieruchomosciami bedacymi wlasnoscia Powiatu Poznanskiego na laczna kwote
8.223.500zl, obejmuja one:
~ Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.000zl, z przeznaczenIem na
sfinansowanie kosztów umów zlecen;
~ Wydatki majatkowe w kwocie 7.314.700zl, z przeznaczeniem na realizacje inwestycji:
kwota 25.000zl - adaptacja piwnic na archiwum w budynku przy ul. Slowackiego 8,
kwota 500.000zl - modernizacja glównych ciagów komunikacyjnych, klatek schodowych
i holu glównego w budynku przy ul. Slowackiego 8,
kwota 6.784.700zl - termomodernizacja budynków uzytecznosci publicznej na terenie
Powiatu Poznanskiego (zgodnie z zalacznikiem nr 11 - Wieloletnie Programy
Inwestycyjne, Program I, Zadanie 1.)

kwota5.000zl- inwentaryzacjabudynkuszkolyw Swarzedzu,przy Pl.Niezlomnych1;
~ Pozostale wydatki biezace w kwocie ogólem 903.800zl, w tym na:
wydatki dotyczace utrzymania nieruchomosci przy ul. Slowackiego, na laczna kwote
523.600zl,
wydatki dotyczace sfinansowania kosztów utrzymania czesci wspólnej nieruchomosci,
polozonej przy ul. Libelta 29 w Puszczykowie, w kwocie 7.800zl,
wydatki w kwocie 86.500zl, dotyczace utrzymania nieruchomosci w Lisówkach,
obejmujace podatek od nieruchomosci, ubezpieczenie mienia, oplate za centralne
ogrzewanIe,
wydatki w kwocie 157.1O0zl,z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania
budynku przy ul. Zielonej;
wydatki w kwocie 78.800zl, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania
budynku przy Pl. Niezlomnych, w Swarzedzu;
wydatki zwiazane z gospodarowaniem nieruchomosciami Powiatu Poznanskiego, w celu
regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe - 50.000zl.
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Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa
Rozdzial 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan 2005
I

Plan 2006

%

10.000

100

I

10.000

Zaplanowano wydatki biezace na kwote 1O.000zl, z przeznaczenIem na opracowanIa
geodezyjne i kartograficzne, zwiazane miedzy innymi z podzialami nieruchomosci
stanowiacych wlasnosc Powiatu Poznanskiego.

Dzial 750

-

Administracja publiczna
II

Rozdzial 75019 - Rady powiatów
Plan 2005

Plan 2006

%

955.000

1.060.000

110,9

W budzecie na 2006 rok zaplanowano wydatki na dzialalnosc Rady Powiatu Poznanskiego w
kwocie ogólem 1.060.000zl. Obejmuja one wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie
5.000zl, pozostale wydatki biezace w kwocie 985.000zl, w tym diety radnych w kwocie
675.000zl oraz pozostale wydatki zwiazane z biezacym funkcjonowaniem Rady Powiatu
Poznanskiego. Zaplanowano równiez wydatki majatkowe w kwocie

70.000zl z

przeznaczeniem na utworzenie systemu do glosowania imiennego podczas obrad Rady w sali
sesYJneJ.

Rozdzial 75020 - Starostwa powiatowe

Plan 2005

Plan 2006

%

17.662.458

19.992.534

113,2

Zaplanowane wydatki na 2006 rok zwiazane z funkcjonowaniem Starostwa wynosza
19.992.534zl, co stanowi

113,2% wydatków w 2005 roku. Planowany poziom

poszczególnych grup wydatków przedstawia ponizsza tabela:
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Tresc

Wydatki ogólem
- wydatki majatkowe
- wydatki na wynagrodzenia

Plan 2005

Plan 2006

%

17.662.458

19.992.534

113,2

859.600

1.426.614

165,9

9.580.337

10.006.911

104,5

7.222.521

8.559.009

118,5

i pochodne
- pozostale wydatki biezace

~ Wydatki majatkowe zaplanowane w wysokosci 1.426.614zl, obejmuja:
(§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych w kwocie 1.021.614zl, obejmujace
wydatki na utrzymanie i rozbudowe struktury i zasobów informatycznych w kwocie

563.614zl(zgodniez zalacznikiemnr 11 - WieloletnieProgramyInwestycyjne,Program
II, Zadanie 1.) oraz pozostale wydatki majatkowe tj. zakup i wdrozenie systemu
elektronicznego obiegu dokumentów, wdrozenie telefonii VPN, call center, systemu
kontroli obiegu kluczy, systemu ISO, polityki bezpieczenstwa, archiwum elektronicznego
oraz wznowienie licencji Lex, Legalis, Lex Polonica i Pakietu samorzadowego Lex;
(§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 405.000zl, obejmujace zakup
komputerów, drukarek, infomatów, aktywnych urzadzen sieciowych, skanerów do
archiwizacji, niszczarek, kserokopiarek, samochodu osobowego;
~ Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokosci 1O.006.911zl, zaplanowano na
podstawie:
aktualnego stanu zatrudnienia w 2005 roku,
przewidywanego wzrostu wynagrodzen o 4 %,
przewidywanego wzrostu wynagrodzen o dodatki za wieloletnia prace,
z uwzglednieniem wyplat naleznych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
planowanego poziomu wyplat 13 -tej pensji,
planowanych wyplat wynagrodzen bezosobowych, z tytulu zawieranych umów zlecen.
~ Pozostale wydatki biezace zaplanowano w kwocie 8.559.009zl, co stanowi 118,5%
wydatków w 2005 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,
wydawanie Biuletynu Powiatu Poznanskiego oraz Gazetek Gminnych, wydatki na
podróze sluzbowe, rózne oplaty, skladki i podatki oraz odpis na zakladowy fundusz
swiadczen socjalnych.

66

~ I! II

Rozdzial 75075 - Promocja jednostek samorzadu terytorialnego
Plan 2005

Plan 2006

%

260.668

380.000

145,8

W rozdziale tym zaplanowane zostaly wydatki zwiazane z promocja Powiatu Poznanskiego w
wysokosci 380.000zl, co stanowi 145,8% wydatków w 2005 roku.
~ wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie lO.OOOzl,z przeznaczeniem na
sfinansowanie kosztów umów zlecen,
~ pozostale wydatki biezace w kwocie 370.000zl, obejmujace m.in. organizacje imprez o
charakterze powiatowym, kontynuacje wspólpracy zagranicznej oraz ewentualne
nawiazanie wspólpracy z nowymi krajami.
Rozdzial 75095 - Pozostala dzialalnosc
Plan 2005

Plan 2006

%

169.332

50.000

29,5

Zaplanowano wydatki biezace w kwocie 50.000zl, z przeznaczeniem na sfinansowanie
skladek czlonkowskich, zwiazanych z przynaleznoscia Powiatu do organizacji i stowarzyszen.
W roku poprzednim kwota planu obejmowala wydatki zwiazane z promocja powiatu
ponoszone do maja 2005r.

Dzial 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
Rozdzial 75405 - Komendy powiatowe Policji
Plan 2005

Plan 2006

%

137.000

120.000

87,6

Zaplanowano wydatki w kwocie 120.000zl, z przeznaczeniem miedzy innymi na nagrody w
konkursie "Dzielnicowy Roku" oraz wplate na Fundusz Wsparcia Policji, na dofmansowanie
funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji.
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~ wydatki majatkowe w kwocie 40.000zl, w tym:
wydatki na dotacje udzielane z budzetu Powiatu Poznanskiego w kwocie 25.000zl, z
przeznaczeniem dla Miasta Poznania na modernizacje pomieszczen zapasowych dla
Powiatowego Zespolu Zarzadzania Kryzysowego;
wydatki w kwocie 15.000zl,

z przeznaczeniem na zakup sprzetu do magazynu

przeciwpowodziowego, na potrzeby Powiatowego Zespolu Zarzadzania Kryzysowego,;
~ pozostale wydatki biezace w kwocie 20.000zl, z przeznaczeniem na zakup materialów i
wyposazenia dla Powiatowego Zespolu Zarzadzania Kryzysowego, organizacje zawodów
OC oraz dzialalnosc profilaktyczna.
Rozdzial 75495 - Pozostala dzialalnosc
Plan 2005

Plan 2006

%

50.000

50.000

100

Zaplanowano wydatki biezace w kwocie 50.000zl, z przeznaczeniem na wydatki zwiazane z
dzialalnoscia Powiatowej Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego, realizacja
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestepczosci oraz Ochrony Bezpieczenstwa
Obywateli i Porzadku Publicznego, tj. wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczenstwa
publicznego.

Dzial 757 - Obsluga dlugu publicznego

Rozdzial 75702 - Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek
samorzadu terytorialnego
Plan 2005

Plan 2006

%

647.000

843.000

130,3

Zaplanowano wydatki w wysokosci 843.000zl, na obsluge dlugu jednostki samorzadu
terytorialnego, zwiazanego z obsluga kredytów i pozyczek zaciagnietych przez Powiat
Poznanski w latach poprzednich oraz planowanych pozyczek do uruchomienia w 2006 roku.
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