
UCHWAŁA NR XII/87/2015
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz.
U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. -
Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Rada 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, Uchwała Rady
Powiatu Kolskiego Nr VI/37/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.15.25.2015 z dnia 01 kwietnia 2015 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr VII/46/2015 z
dnia 30 kwietnia 2015 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr VIII/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, Uchwała Zarządu
Powiatu Kolskiego Nr 0025.30.41.2015 z dnia 08 lipca 2015 roku, Uchwała Zarządu Powiatu
Kolskiego Nr 0025.33.45.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego
Nr X/75/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XI/77/2015 z dnia
24 września 2015 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 74911 574,41 zł zwiększa
się o kwotę 314 022,73 zł do wysokości 75 225 597,14 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 69 512 574,41 zł zwiększa się o kwotę 314022,73 zł do wysokości

69826597,14 zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały budżetowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
w wysokości 9 219 873,00 zł zwiększa się o kwotę 8 140,73 zł do wysokości 9 228 013,73 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 3 Uchwały budżetowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań własnych powiatu w wysokości 1175 601,00 zł zwiększa się o kwotę 165 882,00 zł do
wysokości l 341 483,00 zł.

4. W § 2 ust. l Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 76633044,62 zł zwiększa
się o kwotę 314 022,73 zł do wysokości 76 947 067,35 zł.

5. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 67 879 094,62 zł zwiększa się o kwotę
254022,73 zł do wysokości 68 133 117,35 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

budżetowej.
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6. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 8 753 950,00 zł zwiększa się o
kwotę 60 000,00 zł do wysokości 8 813 950,00 zł.

7. W załączniku Nr 5:
1) Dodaje się nowe zadania pn.:

a) "Opracowanie koncepcji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń ZST w Kole i BS
w Kole na potrzeby SOS-W w Kole" o wartości 10000,00 zł,

b) "Dofinansowanie do zadnia pn.: "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni
Endoskopii w SP ZOZ w Kole" o wartości 50 000,00 zł.

c) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kłodawa na realizację zadania pn.:
"Przebudowa drogi gminnej nr G 495054 Łqżek-Rgielew - etap IF' - 50000,00 zł.

2) Zmniejsza się rezerwę celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 50 000,00 zł
do wysokości 263 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust. 4 pkt 1 Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości
9219 873,00 zł zwiększa się o kwotę 8 140,73 zł do wysokości 9 228 013,73 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- Dochody budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 314022,73 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz.60014 § 2710 o kwotę 50000,00 zł kwota po zm. 325 000,00 zł

Dział 80 l rozdz.80102 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 2278,34 zł kwota po zm. 2278,34 zł
Dział 801 rozdz.80102 § 2130 o kwotę l 000,00 zł kwota po zm. 1000,00 zł

Dział 801 rozdz.80111 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 5862,39 zł kwota po zm. 5862,39 zł

Dział 852 rozdz.8520 l § 0830 o kwotę 62000,00 zł kwota po zm. 102 000,00 zł

Dział 852 rozdz.85202 § 2130 o kwotę 164 882,00 zł kwota po zm. l 326733,00 zł

Dział 852 rozdz.85204 § 0830 o kwotę 28000,00 zł kwota po zm. 90000,00 zł

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

- Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 378052,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6800 o kwotę 50000,00 zł kwota po zm. 263 000,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020§ 4300 o kwotę 20000,00 zł kwota po zm. 700 000,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 3070 (zadania zlecone) o kwotę 2992,00 zł kwota po zm. 182455,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4170 (zadania zlecone) o kwotę 700,00 zł kwota po zm. 4300,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4180 (zadania zlecone) o kwotę 2987,00 zł kwota po zm. 116019,00zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4260 (zadania zlecone) o kwotę 3500,00 zł kwota po zm. 79552,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411§ 4270 (zadania zlecone) o kwotę 1 500,00 zł kwota po zm. S 500,00 zł
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Dział 754 rozdz. 75411 § 4280 (zadania zlecone) o kwotę l 500,00 zł kwota po zm. 13 545,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4360 (zadania zlecone) o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 12283,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4480 (zadania zlecone) o kwotę I 072,00 zł kwota po zm. 13 050,00 zł

Dział 758 rozdz. 75818§ 4810 o kwotę 53 141,00 zł kwota po zm. 207919,66 zł

Dział 801 rozdz. 80120§ 4260 o kwotę 15 000,00 zł kwota po zm. 349284,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80 150§ 40 l ° o kwotę 99992,00 zł kwota po zm. 161633,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150§ 4110 o kwotę 18751,00 zł kwota po zm. 27259,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150§ 4120 o kwotę 3028,00 zł kwota po zm. 3531,00zł

Dział 801 rozdz. 80195§ 4210 o kwotę 88086,00 zł kwota po zm. 11 914,00 zł

Dział 851 rozdz. 85195§4210 o kwotę 400,00 zł kwota po zm. l 600,00 zł

Dział 852 rozdz. 85204§ 3110 o kwotę 13 403,00 zł kwota po zm. I 158203,00 zł

- Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 692 074,73 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 600 14§ 4270 o kwotę 50000,00 zł kwota po zm. l 465 000,00 zł

Dział 600 rozdz. 60016§ 6300 o kwotę 50000,00 zł kwota po zm. 50000,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020§ 4270 o kwotę 20000,00 zł kwota po zm. 285 000,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4210 (zadania zlecone) o kwotę 16251,00 zł kwota po zm. 121 165,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80 l 02 § 40 1O o kwotę 5 355,00 zł kwota po zm. 890 040,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4110 o kwotę 922,00 zł kwota po zm. 166847,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4120 o kwotę 131,00 zł kwota po zm. 23 163,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4210 (zadania zlecone) o kwotę 22,55 zł kwota po zm. 22,55 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4240 o kwotę l 250,00 zł kwota po zm. 1250,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4240 (zadania zlecone) o kwotę 2255,79 zł kwota po zm. 2255,79 zł
Dział 80 l rozdz. 80 l 02§ 6050 o kwotę 10000,00 zł kwota po zm. 10000,00 zł

Dział 801 rozdz. 80111§ 4210 (zadania zlecone) o kwotę 58,03 zł kwota po zm. 58,03 zł
Dział 80 l rozdz. 80111 § 4240 (zadania zlecone) o kwotę 5 804,36 zł kwota po zm. 5804,36 zł

Dział 801 rozdz. 80120§ 4010 o kwotę 24 140,00 zł kwota po zm. 5 243 836,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4110 o kwotę l 223,00 zł kwota po zm. 953457,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4120 o kwotę 175,00 zł kwota po zm. 131 064,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4270 o kwotę 15000,00 zł kwota po zm. 48300,00 zł

Dział 801 rozdz. 80130§ 3020 o kwotę 29000,00 zł kwota po zm. 247888,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4010 o kwotę 110279,00 zł kwota po zm. 8 175 449,08 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4040 o kwotę 3 997,00 zł kwota po zm. 713 023,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 411O o kwotę 15406,00 zł kwota po zm. 1517538,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4120 o kwotę 437,00 zł kwota po zm. 189 950,00 zł

Dział 851 rozdz. 8511 I § 6220 o kwotę 50000,00 zł kwota po zm. 830 000,00 zł

Dział 851 rozdz. 85195§ 4300 o kwotę 400,00 zł kwota po zm. 2400,00 zł

Dział 852 rozdz. 85201 § 2320 o kwotę 73500,00 zł kwota po zm. 283 500,00 zł

Dział 852 rozdz. 85202§ 2360 o kwotę 88 177,00 zł kwota po zm. 507 318,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4010 o kwotę 18000,00 zł kwota po zm. 2 293 070,00 zł
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Dział 852 rozdz. 85202§ 4260 o kwotę 37039,00 zł kwota po zm. 352 840,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4300 o kwotę 21 666,00 zł kwota po zm. 189 866,00 zł

Dział 852 rozdz. 85204§ 2320 o kwotę 16500,00 zł kwota po zm. 146500,00 zł

Dział 852 rozdz. 85218§ 4010 o kwotę 11 200,00 zł kwota po zm. 496 078,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218 § 4110 o kwotę 1 929,00 zł kwota po zm. 93265,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218 § 4120 o kwotę 274,00 zł kwota po zm. 10219,00 zł

Dział 854 rozdz. 85406§ 40 IO o kwotę 3 570,00 zł kwota po zm. 668 764,91 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4110 o kwotę 614,00 zł kwota po zm. 124260,34 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4120 o kwotę 87,00 zł kwota po zm. 17712,03 zł

Dział 854 rozdz. 85410§ 40 l O o kwotę 3 570,00 zł kwota po zm. l 179 900,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4110 o kwotę 614,00 zł kwota po zm. 211 786,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4120 o kwotę 87,00 zł kwota po zm. 28739,00 zł

Dział 921 rozdz. 92116§ 2480 o kwotę 3 141,00 zł kwota po zm. 3 141,00 zł

11. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotacje dla:
1. jednostek sektora finansów publicznych dla:

a) Gminy Kłodawa
dział 600, rozdział 60016 § 6300 o kwotę 50000,00 zł do wysokości 50000,00 zł

b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
dział 851, rozdział 85111 § 6220 o kwotę 50000,00 zł do wysokości 830 000,00 zł

c) Jednostek samorządu terytorialnego
dział 852, rozdział 85201 § 2320 o kwotę
dział 852, rozdział 85204 § 2320 o kwotę

73 500,00 zł do wysokości
16 500,00 zł do wysokości

283 500,00 zł
146500,00 zł

d) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole
dział 921, rozdział 92116 § 2480 o kwotę 3 141 ,00 zł do wysokości 3 141,00 zł

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych dla:
a) Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w

Kole
dział 852, rozdział 85202 § 2360 o kwotę 79 378 ,00 zł do wysokości 507 318,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Ustalone w § 7 Uchwały budżetowej:
a) rezerwę ogólną w wysokości 261 060,66 zł zmniejsza się o kwotę 53 141,00 zł do wysokości

207 919,66 zł,
b) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości 313 000,00 zł

zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł do wysokości 263 000,00 zł.

§2



W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.
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§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Ra
Przewodniczący
yOISkiego

Marek Tomicki



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 października 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 75 225 597,14 zł.

1.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 314022,73 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 50000,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50 000,00 zł
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gm. Kłodawa na zadanie
pn.: "Remont chodników w ciqgu dróg powiatowych w miejscowości Kłodawa" (Uchwała Nr
LXIII/377/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie).

b) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 9 140,73 zł
rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3278,34 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2 278,34 zł
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę
1000,00 zł
w tym:
zadania zlecone 2 278,34 zł,
zadania własne 1 000,00 zł.
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowych, w ramach rezerwy celowej,

- w kwocie 2278,34 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez
osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z
postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1
pkt 1ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 22.10.2015 r.).

- w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami, do
bibliotek szkolnych zgodnie z programem rządowym "Książki naszych marzeń" (Pismo Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.361.2015.8 z dnia 30.09.2015 r.).

rozdział 80111- Gimnazja specjalne (zadania zlecone) o kwotę 5862,39, zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej, w ramach rezerwy celowej,
w kwocie 5 862,39 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne
inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22ae
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Pismo Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 22.10.2015 r.).
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c) dział 852- Pomoc społeczna
rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
§ 0830Wpływyz usług
Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów na dofinansowanie dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej .

o kwotę 254 882,00 zł
o kwotę 62 000,00 zł

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 164 882,00 zł
§ 2130Dotacjeceloweotrzymane z budżetu państwa na realizacjębieżącychzadań własnychpowiatu
Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2015 rok (Pisma
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.368.2015.4 z dnia 25.09.2015 r. iNr FB-I.311 1.427.2015.2
z dnia 21.10.2015 r.) w niżej opisany sposób:
Zmniejsza się o kwotę 18583,00 zł
DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21
DPS w Kole, ul. Blizna SS

o kwotę
o kwotę

17961,00 zł
622,00 zł

Zwiększa się o kwotę 183 465,00 zł
DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21
DPS w Kole, ul. Blizna 55

o kwotę
o kwotę

94666,00 zł
88799,00 zł

rozdział 85204- Rodziny zastępcze o kwotę 28 000,00 zł
§ 0830Wpływyz usług
Zwiększa się dochodów z tytułu wpływów na dofinansowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 378 052,00 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 50000,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50 000,00 zł
Zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe celem
zabezpieczenia środków na "Przebudowa drogi gminnej nr G 495054 Łqżek-Rgielew - etap Ił",

II. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po
zmianach w kwocie 76 947 067,35 zł.

b) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 20000,00 zł
rozdział 75020- Starostwa powiatowe o kwotę 20 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na
realizację zadań remontowych.

c) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16251,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone)

O kwotę 16 251,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

d) dział 758- Różne rozliczenia
rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe
Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.

o kwotę 53 141,00 zł
kwotę 53 141,00 zł

e) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 224857,00 zł
rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 15 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w LO w Kole celem zabezpieczenia środków na remont celem adaptacji
pomieszczenia na salę ćwiczeń.
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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 121 771,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSP w Kłodawie w ramach wydatków na zadania wymagające
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 88 086,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na:
- nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 44 839,00 zł,
- "opracowanie koncepcji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń ZST w Kole i ES w Kole na
potrzeby SOS-W w Kole" - 10 000,00 zł,
- wypłatę odprawy pośmiertnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ZST w Kole - 32 997,00 zł,
- realizację programu rządowego "Książki naszych marzeń" - 250,00 zł.

1) dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 400,00 zł
rozdział 85195- Pozostała działalność o kwotę 400,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

g) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 13 403,00 zł
rozdział 85204- Rodziny zastępcze o kwotę 13 403,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PCPR w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 692074,73 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 100 000,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację
zadania pn.: "Remont chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Kłodawa",
Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gm. Kłodawa.

rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 50000,00 zł
Udziela się dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kłodawa na realizację zadania pn.:
"Przebudowa drogi gminnej nr G 495054 Łqżek-Rgielew - eatp IF' w kwocie 50 000,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe.

a) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 20000,00 zł
rozdział 75020- Starostwa powiatowe o kwotę 20 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym na realizację zadań remontowych.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

b) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16251,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

O kwotę 16 251,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

c) dział 801- Oświata iwychowanie
rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 225 455,73 zł
o kwotę 19 936,34 zł
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wtym:

zadnia własne 17 658,00 zł,
zadania zlecone 2 278,34 zł
Zwiększa się plan wydatków w SOS- W w Kole z przeznaczeniem na:
- zakup książek niebędących podręcznikami, w ramach programu rządowego "Ksiqżki naszych
marzeń JJ - l 250,00 zł,
- nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 6 408,00 zł.
Środki na w/w cele pochodzą z dotacji celowej (1 000,00 zł) oraz ze zmniejszenia planu wydatków w
Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 (6658,00 zł).
W ramach zadań zleconych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 278,34 zł z przeznaczeniem na
wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 10 000,00 zł na
"Opracowanie koncepcji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na
potrzeby SOS-W w Kole".
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale
80195.

rozdział 80111- Gimnazja specjalne o kwotę 5 862,39 zł
Zwiększa się plan wydatków w S08- W w Kole, w ramach zadań zleconych, z przeznaczeniem na
wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacj i celowych na 2015 rok.

rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 40538,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 21 402,00 zł (na remont celem adaptacji pomieszczenia w piwnicy
na salę ćwiczeń dla dziewcząt- 15000,00 zł oraz na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji
Narodowej - 6 402,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą odpowiednio z przesunięć pomiędzy § § w planie wydatków oraz ze
zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195.
- ZSP w Kłodawie o kwotę 19 136,00 zł «na uzupełnienie środków na wynagrodzenia -
17000,00 zł oraz na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 2 136,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą odpowiedrrio ze zmniejszenia planu wycłatkć w v.r rozdziale 80150 oraz ze
zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195.

rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 159 119,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZST w Kole o kwotę 41 539,00 zł (na wypłatę odprawy pośmiertnej i i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego - 32997,00 zł oraz na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej _
8 542,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale
80195.
- ZSE-A w Kole o kwotę 6 402,00 zł na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale
80195.
- ZSP w Kłodawie o kwotę 104 771,00 zł (na uzupełnienie środków na wynagrodzenia.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80150.
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-ZSRCKU w Kościelcu O kwotę 6 407,00 zł na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale
80195.

d) dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 50400,00 zł
rozdział 85111- Szpitale ogólne o kwotę 50000,00 zł
Zwiększa się dotację z budżetu powiatu dla SP ZOZ w Kole na dofinansowanie do zadania pn.:
"Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole ".
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

rozdział 85195- Pozostała działalność o kwotę 400,00 zł
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na organizację XXII Konferencji Kardiologiczno-
Kardiochirurgicznej .
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

e) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 268285,00 zł
rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 73500,00 zł
Zwiększa się dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 164 882,00 zł
Zwiększa się dotację dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Miłosierdzia (Orionistek) w Kole, ul. Blizna 55 o kwotę 88 177,00 zł.
Ponadto zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 76 705,00 zł z
przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, zakup energii oraz na zapłatę za usługi.
Środki na w/w cele pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok.

rozdział 85204- Rodziny zastępcze o kwotę 16500,00 zł
Zwiększa się dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 13403,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na regulację płac pracowników.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

f) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8 542,00 zł
rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 4 271,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PP-P w Kole z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale
80195.

rozdział 85410- Internaty ibursy szkolne o kwotę 4271,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w BS w Kole z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale
80195.
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g) dział 921- Kultura iochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 141,00 zł
rozdział 92116- Biblioteki o kwotę 3 141,00 zł
Przeznacza się z budżetu powiatu dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole na
realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury, w zakresie: sprowadzenia gazet kolskich
z zasobów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka (czasopisma z
lat międzywojennych).
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

?rZeWOd~/! 'O'.\"c

Marek Iomicki
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