
UCHWAŁA NR 0025.50.68.2015
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 08 grudnia 2015 r.

w sprawie: wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego
na 2016 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym U.t. - Dz. U. 2015.1445 ze zm.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (j.t, - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. ) Zarząd Powiatu Kolskiego
uchwala co następuje:

§ 1

1. W postanowieniu projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia
budżetu powiatu kolskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się dochody budżetu powiatu kolskiego na 2016 rok
w wysokości 75301 580,00 zł

z tego:
l) dochody bieżące
2) dochody majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr l"

2) § 7 ust. 1 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:
"Ustala się rezerwy: ogólną
zgodnie z załącznikiem Nr 2"

w wysokości 69 987 080,00 zł
w wysokości 5314500,00 zł

w wysokości 640470,11 zł

2. W załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia
budżetu powiatu kolskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

0,00 zł

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 253700,00 zł w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014 § 0970 o kwotę 6 500,00 zł kwota po zm.

Dział 755 rozdz. 75595 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 247200,00 zł kwota po zm.

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 253700,00 zł w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014 § 0870 o kwotę 6 500,00 zł kwota po zm.

Dział 755 rozdz. 75515 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 247200,00 zł kwota po zm.

0,00 zł

6500,00 zł

247200,00 zł

3. W załączniku Nr 2 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia
budżetu powiatu kolskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 412200,00 zł w następującej pozycji:

Dział 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 25 000,00 zł kwota po zm.

Dział 755 rozdz. 75595 § 2360 (zadania zlecone) o kwotę
Dział 755 rozdz. 75595 § 4110 (zadania zlecone) o kwotę
Dział 755 rozdz. 75595 § 4120 (zadania zlecone) o kwotę
Dział 755 rozdz. 75595 § 4170 (zadania zlecone) o kwotę
Dział 755 rozdz. 75595 § 4210 (zadania zlecone) o kwotę
Dział 755 rozdz. 75595 § 4300 (zadania zlecone) o kwotę

119 892,00 zł
17150,00zł
2457,00 zł

100 285,00 zł
5416,00zł
2000,00 zł

kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.

640470, II zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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Dział 854 rozdz. 85410 § 4210
Dział 854 rozdz. 85410 § 4260
Dział 854 rozdz. 85410 § 4279,

o kwotę
O kwotę
o kwotę

10 000,00 zł kwota po zm.
30000,00 zł kwota po zm.

100000,00 zł kwota po zm.

75500,00 zł
260 000,00 zł
31 000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 412 200,00 zł w następującej pozycji:

Dział 750 rozdz. 75020 § 4170 o kwotę 25000,00 zł kwota po zm. 25000,00 zł

Dział 755 rozdz. 75515 § 2360 (zadania zlecone) o kwotę 119 892,00 zł kwota po zm. 119 892,00 złDział 755 rozdz. 75515 § 41 10 (zadania zlecone) o kwotę 17 150,00 zł kwota po zm. 17 150,00 złDział 755 rozdz. 75515 §4120(zadaniazlecone) o kwotę 2457,00 zł kwota po zm. 2457,00 złDział 755 rozdz. 75515 § 4170 (zadania zlecone) o kwotę 100 285,00 zł kwota po zm. 100285,00 złDział 755 rozdz. 75515 §4210(zadaniazlecone) o kwotę 5416,00 zł kwota po zm. 5416,OOzłDział 755 rozdz. 75515 § 4300 (zadania zlecone) o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 2000,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 140 000,00 zł kwota po zm. l 529205,00 zł

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zarz~P3~t~e~~gO~~"f.(



...
UZASADNIENIE

do Uchwały 0025.50.68.2015
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 08 grudnia 2015 r.

W przedłożonym Radzie Powiatu projekcie budżetu powiatu na 2016 rok dokonuje
się następujących zmian:

1. Zmienia się klasyfikację budżetową § w planie dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w
Kole w sposób następujący: w dziale 600 1Transport i Łqczność 1 rozdz. 600141 Drogi
publiczne powiatowe 1 § 0970 /Wpływy z różnych dochodów otrzymuje brzmienie
" § 0870 IWpływy ze sprzedaży składników majątkowych/" w wysokości 6 500,00 zł.

2. Zmienia się klasyfikację budżetową rozdziału w planie dochodów i wydatków na zadania
z zakresu administracji rządowej - nieodpłatna pomoc prawna w sposób następujący:
w dziale 755 1 Wymiar sprawiedliwości 1 rozdz. 75595 1Pozostała działalność 1zmienia
się na rozdz. 755151 Nieodpłatna pomoc prawnal w wysokości 247 200,00 zł
Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
27 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych. Przepisy rozporządzenia stosuj e się od l stycznia 2016 r.

3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 8541Edukacyjna opieka wychowawczal rozdziale
lInternaty ibursy szkolnej w:
- Bursie Szkolnej w Kole w § 4210 IZakup materiałów i wyposażenia/ o kwotę 10 000,00
zł i w § 4260 IZakup energii/ o kwotę 30 000,00 zł,
- ZS RCKU w Kościelcu § 4270 IZakup usług remontowych/ o kwotę 100 000,00 zł.
z tytułu mylnie ustalonego planu wydatków przez ww. jednostki.
Środki w wysokości 140000,00 zł przenosi się do działu 801/0świata iwychowanie/ na
ewentualne wyrównanie braków w jednostkach oświatowych.

4. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym: w dziale 750 ustala się plan w
§ 4170lwynagrodzenia bezosobowej (umowy zlecenia) w wysokości 25 000,00 zł.
O powyższe środki zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu powiatu.

Powyższe zmiany wynikają z:
- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającej oplmę o
przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego projekcie uchwały budżetowej powiatu
Kolskiego na 2016 rok,
- korekty projektów planów finansowych: Bursy Szkolnej i ZS RCKU w Kościelcu.
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