
UCHWAŁA NR 0025.82.113.2016
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L o finansach publicznych (t. j. -
Dz. U. z 2013 L, poz.885 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV/I07/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2016 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XV1/112/2016 z dnia 28
stycznia 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XVII/119/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku,
Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XVIII/120/2016 z dnia 11 marca 2016 roku, Uchwala Rady
Powiatu Kolskiego Nr XIX/127/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego
Nr XXI/135/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXII/139/2016
z dnia 25 maja 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXII1/142/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 80005237,00 zł zwiększa
się o kwotę 328,00 zł do wysokości 80 005 565,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 70 502 855,00 zł zwiększa się o kwotę 328,00 zł do wysokości

70 503 183,00 zł,

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat w wysokości 9 218 856,00 zł zwiększa się o kwotę 328,00 zł do wysokości 9 219 184,00 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 66 580 470,08 zł zwiększa się o kwotę
328,00 zł do wysokości 66 580 798,08 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem li 2 do Uchwały

budżetowej.

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 82070014,28 zł zwiększa
się o kwotę 328,00 zł do wysokości 82 070 342,28 zł.

5. W § 2 ust. 4 pkt 1 Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w
wysokości 9218856,00 zł zwiększa się o kwotę 328,00 zł do wysokości 9 219 184,00 zł.

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

- Dochody budżetu powiatu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 328,00 zł w następującej
pozycji:



-2-

Dział 851 rozdz. 85156 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 328,00 zł kwota po zm. 3121168,00zł

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

Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok zmniejsza się o kwotę 20000,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 750 rozdz. 75020 § 4210
Dział 750 rozdz. 75020 § 4280
Dział 750 rozdz. 75020 § 4300

o kwotę
o kwotę
o kwotę

5000,00 zł
5000,00 zł

10000,00 zł

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

I 133 000,00 zł
15000,00 zł

630 000,00 zł

- Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 20 328,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 750 rozdz. 75020 § 4700 o kwotę 20000,00 zł kwota po zm. 60000,00 zł

Dział 851 rozdz. 85156 § 4130 (zadania zlecone) o kwotę 328,00 zł kwota po zm. 3121 168,00 zł

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.82.113.2016

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 20 lipca 2016 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:

1/ w zakresie zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku ze

zwiększeniem planu dotacji celowych na 2016 r. w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 328,00 zł

(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-!3111.188.2016.4 z dnia 04.07.2016 r.) z przeznaczeniem na

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.

Tym samym zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie w dziale 851, rozdział 85156 § 4130.

2/ w Starostwie Powiatowym w Kole, w ramach wydatków bieżących, przenosi się kwotę 20 000,00 zł z
przeznaczeniem na uzupełnienie środków na szkolenia pracowników w dziale 750, rozdział 75020 § 4700 .
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