
UCHWAŁA Nr XVI/112/2016
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(j.t. -Dz. U.2015.1445) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. - Dz.U. 2013 .885 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

W Uchwale Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 74285516,08 zł zmienia
pomiędzy § §.

2. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 65789800,08 zł zmniejsza się o
kwotę 60 000,00 zł do wysokości 65 729 800,08 zł.

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały
budżetowej.

3. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe W wysokości 8 495 716,00 zł zwiększa się o
kwotę 60 000,00 zł do wysokości 8 555 716,00 zł.

4. W załączniku Nr 5 dodaje się nowe zadanie pn.: .Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i ES w Kole na
potrzeby SOS-W w Kole" - 60000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr l do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok zmniejsza się o kwotę 60000,00 zł w następującej
pozycji:

Dział 800 rozdz. 80195§ 4300 o kwotę 60000,00 zł kwota po zm. l 469205,00 zł

- Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł w następującej
pozycji:

Dział 854 rozdz. 85403 § 6050 o kwotę 60000,00 zł kwota po zm. 60000,00 zł



W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§2

§ 3

-2-

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Marek Tomiclti



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/112/2016

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu polegających na zabezpieczeniu środków finansowych na
opracowanie dokumentacji pełno branżowej dla zadania pn." Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i ES w
Kole na potrzeby SOS-W w Kole ",
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym
w Kole.

(

przew~Y Powiatu

Marek Tomicki



..
Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

-e.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/112/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie powiatu na 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
600 Transport iłączność

8152716,00
60014 Drogi publiczne powiatowe

8002716,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6502716,00
Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce 4000000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3465P - ul. Opałki i Nr 3477P - ul.

2502716,00Składowa w Kole
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500000,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe 1500000,00
60016 Drogi publiczne gminne 150000.00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 150000,00inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Babiak na realizację
zadania pn.: "Przebudowa ulic położonych na terenie m.Babiak: Plac 150000,00Wolności, Wiosny Ludów"

710 Działalność usługowa 8000,00
71015 Nadzór budowlany 8000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8000,00
Zakup kserokopiarki w PINB w Kole 8000,00

750 Administracja publiczna 335000,00
75020 Starostwa powiatowe 335000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260000,00
Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w

150000,00Kole
Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku Starostwa Powiatowego w

110000,00Kole przy ul. Sienkiewicza 27
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75000,00

Zakup nagłośnienia bezprzewodowego w Starostwie Powiatowym w Kole 15000,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie

60000,00Powiatowym w Kole
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60000,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 60000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60000,00

Adaptacja pomieszczen ZST w Kole i SS W Kole na potrzeby SOS-W w
60000,00Kole

8555716,001Razem

y Powiatu
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