
UCHWAŁA NR 0025.126.186.2021 
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 305) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/255/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2021 rok ze zmianami (Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.113.172.2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego
Nr XXXV/259/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego
Nr XXXVI/263/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVII/268/2021
z dnia 25 lutego 2021 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVIII/274/2021 z dnia 25 marca
2021 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.124.183.2021 z dnia 31 marca 2021 roku)
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 91 057 971,88 zł zmienia się pomiędzy 
paragrafami.

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

-Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł w następującej pozycji: 
Dział 754 rozdz. 75421 § 4810 o kwotę 80 000,00 zł kwota po zm. 100 000,00 zł

-Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł w następujących pozycjach:
Dział 851 rozdz. 85195 §4210 o kwotę 50 000,00 zł kwota po zm. 53 000,00 zł

Dział 851 rozdz. 85195 § 4220 o kwotę 10 000,00 zł kwota po zm. 10 000,00 zł

Dział 851 rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł kwota po zm. 22 000,00 zł

3. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł do wysokości 100 000,00 zł.

§ 2. W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Kolski

Robert Kropidłowski

Wicestarosta Kolski

Sylwester Chęciński

Członek Zarządu

Waldemar Banasiak

Członek Zarządu

Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu

Henryk Tomczak
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.126.186.2021 

Zarządu Powiatu Kolskiego 
z dnia 07 kwietnia 2021 roku

Zarząd Powiatu Kolskiego wywołuje niniejszą uchwałę celem przyśpieszenia walki z epidemią 
koronawirusa w powiecie kolskim.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną na terenie kraju, województwa 
wielkopolskiego i powiatu kolskiego oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, Wojewoda 
Wielkopolski nakazał starostom utworzyć Punkty Szczepień Masowych (PSM), które zwiększą potencjał 
szczepień powszechnych. Na terenie powiatu kolskiego PSM utworzone zostaną w:
- SPZOZ w Kole, na bazie jednego z istniejących populacyjnych punktów szczepień, 
- Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, na bazie hali sportowej.
W celu zorganizowania PSM niezbędne są do wykonania czynności organizacyjne i przygotowawcze, 
a także personalne poprzez skompletowanie kadry medycznej tworzącej zespoły szczepień.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym 
z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług oraz środków żywności jak woda itp. niezbędnych do walki 
z epidemią koronawirusa (COVID-19) w powiecie kolskim. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej 
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
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