
UCHWALA NR 0025.30.41.2015
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 08 lipca 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ust. l i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L o finansach publicznych (t. j. -
Dz. U. z 2013 L, poz.885 ze zm.) § 8 ust. l Uchwały Nr III/13/2014 Rady Powiatu Kolskiego z dnia
30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej powiatu kolskiego na 2015 rok Zarząd Powiatu
Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

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, Uchwala 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, Uchwala Rady
Powiatu Kolskiego Nr V1/37/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, Uchwala Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.15.25.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr VII/46/2015 z
dnia 30 kwietnia 2015 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr VII1/65/2015 z dnia 28 maja 2015
roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.25.33.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku,
Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr IX/70/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku) wprowadza się
następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 73818559,00 zł zwiększa
się o kwotę 32500,00 zł do wysokości 73 851 059,00 zł,

z tego dochody bieżące w wysokości 68481 559,00 zł zwiększa się o kwotę 32500,00 zł do wysokości
68514059,00 zł.

2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 8 700 115,00 zł
zwiększa się o kwotę 32 500,00 zł do wysokości 8 732 615,00 zł.

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 75540029,21 zł zwiększa
się o kwotę 32 500,00zł do wysokości 75 572 529,21 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 66 898 079,21 zł zwiększa się o kwotę
32 500,00 zł do wysokości 66 930 579,21 zł,

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

5. W § 2 ust. 4 pkt l Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości
8700 115,00 zł zwiększa się o kwotę 32500,00 zł do wysokości 8 732 615,00 zł.

6. W załączniku Nr l do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
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Dochody budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa SIę o kwotę 32 500,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 700 rozdz. 70005§ 2110 (zadania zlecone) o kwotę 4500,00 zł kwota po zm. 86119,00 zł

Dział 710 rozdz. 710 15§ 2110 (zadania zlecone) o kwotę 28000,00 zł kwota po zm. 437 000,00 zł

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

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 160915,15 zł w następujących
pozycjach:

Dział 700 rozdz.70005 § 4600 o kwotę 86672,00 zł kwota po zm. 102 828,00 zł

Dział 710 rozdz.71015 § 4010 (zadania zlecone) o kwotę 10000,00 zł kwota po zm. 72 902,00 zł
Dział 710 rozdz.71015 § 4040 (zadania zlecone) o kwotę 2763,00 zł kwota po zm. 22 429,00 zł
Dział 710 rozdz. 710 15 § 4120 (zadania zlecone) o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 3500,00 zł
Dział 710 rozdz.71015 § 4400 (zadania zlecone) o kwotę 329,00 zł kwota po zm. 671,00 zł

Dział 754 rozdz.75411 § 4050 (zadania zlecone) o kwotę 4662,00 zł kwota po zm. 2788917,00 zł

Dział 80 I rozdz.80 150 § 4010 o kwotę 13 893,00 zł kwota po zm. 267 686,00 zł
Dział 80 l rozdz.80 150 § 4110 o kwotę 2375,00 zł kwota po zm. 46010,00 zł
Dział 801 rozdz.80150 § 4120 o kwotę 340,00 zł kwota po zm. 6559,00 zł

Dział 801 rozdz.80195 § 4300 o kwotę 37881,15 zł kwota po zm. 170 366,92 zł

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa SIę o kwotę 193415,15 zł w następujących
pozycjach:

Dział 700 rozdz.70005 § 4390 (zadania zlecone) o kwotę 4500,00 zł kwota po zm. 19350,63 zł

Dział 700 rozdz.70005 § 4590 o kwotę 86 672,00 zł kwota po zm. 336 672,00 zł

Dział 7 10 rozdz. 71015 § 3020 (zadan ia zlecone) o kwotę 2600,00 zł kwota po zm. 6600,00 zł
Dział 710 rozdz. 710 15 § 4020 (zadania zlecone) o kwotę 18652,00 zł kwota po zm. 213 852,00 zł
Dział 710 rozdz.71015 § 4270 (zadania zlecone) o kwotę 6840,00 zł kwota po zm. 7840,00 zł
Dział 710 rozdz.71015 § 4300 (zadania zlecone) o kwotę 15000,00 zł kwota po zm. 27942,00 zł

Dział 754 rozdz.754 1I § 4060 (zadania zlecone) o kwotę 4662,00 zł kwota po zm. 390 724,00 zł

Dział 801 rozdz.80130§ 4010 o kwotę 37881,15 zł kwota po zm. 7975 598,08 zł

Dział 80 I rozdz.80 150§ 4210 o kwotę 11313,00 zł kwota po zm. 19013,00zł
Dział 801 rozdz.80 150§ 4240 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 6318,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 150§ 4260 o kwotę 344,00 zł kwota po zm. 3844,00 zł
Dział 801 rozdz.80150§ 4270 o kwotę 2700,00 zł kwota po zm. 3700,00 zł
Dział 80 l rozdz.80 150§ 4300 o kwotę 37,00 zł kwota po zm. 1387,00zł
Dział 80 l rozdz.80 150§ 4440 o kwotę 214,00 zł kwota po zm. 214,00 zł



W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2

§ 3
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.30.41.2015

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 08 lipca 2015 roku

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które
wynikają z następujących przyczyn:

I. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 73 851 059,00 zł.

1.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 32 500,00 zł
a) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4500,00 zł

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)
O kwotę 4 500,00 zł

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2015 rok (Pismo
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.31 11..213.2015.4 z dnia 25 czerwca 2015 roku).

b) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 28000,00 zł
rozdział 71015- Nadzór budowlany (zadania zlecone) O kwotę 28000,00 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2015 rok (Pismo
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111..213.2015.4 z dnia 25 czerwca 2015 roku).

c) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

o kwotę 4 662,00 zł
Kole celem zabezpieczenia środków na nagrody

4662,00 zł

II. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po
zmianach w kwocie 75 572 529,21 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 160 915,15 zł
a) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 86 672,00 zł

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 86 672,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

b) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 15092,00 zł
rozdział 71015- Nadzór budowalny (zadania zlecone) O kwotę 15092,00 zł
Zmniej sza się plan wydatków w PINB w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w
uznaniowe dla funkcjonariuszy.

d) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 54489,15 zł
rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

o kwotę 16 608,00 zł
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Zmniejsza się plan wydatków w LO w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 37881,15 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem zabezpieczenia środków na odprawy
emerytalne pracowników.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się
a) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym;
zadania własne 86 672,00 zł,
zadania zlecone 4 500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na kary iodszkodowania (86672,00 zł) oraz, w ramach
zadań zleconych, na sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej
wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych (4 500,00 zł).
Środki na w/w cele pochodzą odpowiednio z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze
zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok.

o kwotę 193415,15 zł
o kwotę 91 172,00 zł

o kwotę 91 172,00 zł

b) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 43092,00 zł
rozdział 71015- Nadzór budowalny (zadania zlecone) O kwotę 43092,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy § § w planie wydatków oraz ze zwiększenia planu
dotacji celowych na 2015 rok.

c) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4662,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

O kwotę 4 662,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla
funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

d) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 54489,15 zł
rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 37 881,15 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.

rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

o kwotę 16608,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w LO w Kole w związku z koniecznością dostosowania planu do zakresu
realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
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