
UCHW ALA NR 0025.15.25.20 l 5
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia Ol kwietnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. - Dz. U. z 20 l 3 r., poz.885 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

W Uchwale Nr 111/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej powiatu
kolskiego na 2014 rok ze zmianami (Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.7.10.2015 z dnia
28 stycznia 2015 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.9.14.2015 z dnia 11 lutego 2015
roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr V/32/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, Uchwała Rady
Powiatu Kolskiego Nr VI/37/2015 z dnia 26 marca 2015 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 65 970 455,30 zł zmienia się
pomiędzy §§, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały budżetowej

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

- Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 5418,14 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz.600 14 § 4210 o kwotę 145,00zl kwota po zm. 999 855,00 zł
Dział 758 rozdz.75818 § 4810 o kwotę 5273,14 zł kwota po zm. 335 143,84 zł

Wydatki budżetu powiatu na 20 15 rok zwiększa SIę o kwotę 5 418,14 zł w następującychpozycjach:

Dział 600 rozdz.60014 § 4530 o kwotę 145,00 zł kwota po zm. 145,00 zł
Dział 853 rozdz.85395 § 2917 o kwotę 4 152,71 zł kwota po zm. 4 152,71 złDział 853 rozdz.85395 § 2919 o kwotę 54,43 zł kwota po zm. 54,43 złDział 853 rozdz.85395 § 4560 o kwotę I 066,00 zł kwota po zm. I 066,00 zł

3. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 340416,98 zł zmniejsza SIę o
kwotę 5273,14 zł do wysokości 335 143,84 zł.



W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Przewodniczący
Zarządu Powiatu Kolskiego.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.15.25.2015

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 01 kwietnia 2015 roku

Zwiększa się plan wydatków w:

1) PZD w Kole o kwotę 145,00 zł w związku z zakupem wyrobów metalowych, których dostawa
objęta jest odwrotnym obciążeniem i w związku z tym koniecznością naliczenia i odprowadzenia
podatku VAT.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków jednostki.

2) Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 4 207,14 zł oraz odsetki w kwocie 1 066,00 zł w związku
ze zwrotem dotacji z tytułu projektu pn.: "Umiejętności drogą do zawodu" realizowanego przez
ZST w Kole w 2012 r. W wyniku ostatecznej weryfikacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w
Poznaniu uznał część wydatków za niekwalifikowane i przypisał do zwrotu wraz z odsetkami.
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.
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