
UCHWALA NR 0025.100.141.2016
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 07 grudnia 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 r. o finansach publicznych
(j.t. - Dz. U. z 2016 r., poz.1870) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV/l07/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2016 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XVI/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, Uchwała Rady
Powiatu Kolskiego Nr XIX/127/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego
Nr XXI/135/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIl/139/2016
z dnia 25 maja 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIII/142/2016 z dnia 30 czerwca
2016 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.82.113.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku,
Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIV/154/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku, Uchwała Rady
Powiatu Kolskiego Nr XXV/159/2016 z dnia 29 września 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu
Kolskiego Nr XXVI/167/2016 z dnia 27 października 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego
Nr XXVII/176/2016 z 24 listopada 2016) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § l ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 79502668,51 zł zmniejsza
się o kwotę 33 079,00 zł do wysokości 79 469 589,51 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 70545557,51 zł zmniejsza się o kwotę 33 079,00 zł do wysokości

70512478,51 zł,

2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej
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 8 916 797,56 zł zmniejsza się o kwotę 33079,00 zł do wysokości 8883718,56 zł,

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 83402445,79 zł zmniejsza
się o kwotę 33 079,00 zł do wysokości 83 369 366,79 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 67 108364,59 zł zmniejsza się o
kwotę 33 079,00 zł do wysokości 67 075 285,59 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

budżetowej.
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 8916797,56 zł zmniejsza się o kwotę 33079,00 zł do wysokości 8883718,56 zł.

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
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Dochody budżetu powiatu na 2016 rok zmniejsza się o kwotę 33079,00 zł w następującej
pozycji:

Dział 710 rozdz. 710 12 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 162700,00 zł

Dział 85 I rozdz. 85156 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 31079,00 zł kwota po zm. 2 754 715,00 zł

- Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok zmniejsza się o kwotę 74 650,18 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014 § 4440 o kwotę 2857,00zł kwota po zm. 21 143,00 zł

Dział 700 rozdz. 70005§ 4300 (zadania zlecone) o kwotę 319,18 zł kwota po zm. 2360,44 zł

Dział 700 rozdz. 70005 § 4610 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 4900,00 zł

Dział 710 rozdz. 71012 § 4300 (zadania zlecone) o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 162700,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020 § 4140 o kwotę 24000,00 zł kwota po zm. 0,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020 § 4360 o kwotę 4000,00 zł kwota po zm. 36000,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020 § 4420 o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 1000,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020 § 4700 o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 55000,00 zł

Dział 851 rozdz. 85156 § 4130 (zadania zlecone) o kwotę 31 079,00 zł kwota po zm. 2754715,00 zł

Dział 854 rozdz. 85406§ 4440 o kwotę 295,00 zł kwota po zm. 36935,00 zł

Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 41 571,18 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014 § 4300 o kwotę 2857,00 zł kwota po zm. 936 657,00 zł

Dział 700 rozdz. 70005 § 4590 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 7110,00 zł

Dział 700 rozdz. 70005§ 4610 (zadania zlecone) o kwotę 319,18 zł kwota po zm. 819,18 zł

Dział 750 rozdz. 75020 § 4260 o kwotę 14000,00 zł kwota po zm. 244 000,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020 § 4300 o kwotę 24000,00 zł kwota po zm. 654000,00 zł

Dział 854 rozdz. 85406 § 4300 o kwotę 295,00 zł kwota po zm. 13 295,00 zł

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.



•

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§ 3

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Kolskiego



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.100.141.2016

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 07 grudnia 2016 roku

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się
a) dział 710- Działalność usługowa

rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone)
O kwotę

Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem planu dotacji
(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.375.2016.2 z dnia 15.11.2016 r.).

o kwotę
o kwotę

33079,00 zł
2000,00 zł

2000,00 zł
celowych na 2016 rok

b) dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 31 079,00 zł
rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) O kwotę 31 079,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2016 rok
(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.370.2016.2 z dnia 14.11.2016 r.).

2. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 74 650,18 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 2857,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe kwotę 2857,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PZD w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wtym
zadania własne: 100,00 zł
zadania zlecone: 319,18 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.

o kwotę
kwotę

419,18 zł
419,18 zł

c) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 2000,00 zł
rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone)

O kwotę 2 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2016 rok.

d) dział 750- Administracja publiczna
rozdział 75020- Starostwa powiatowe
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie
realizowanych zadań.

o kwotę 38 000,00 zł
kwotę 38 000,00 zł

Powiatowym celem dostosowania planu do zakresu

e) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 295,00 zł
rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 295,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PP-P celem urealnienia planu.

1) dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 31 079,00 zł
rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) O kwotę 31 079,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2016 rok.
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3. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 41 571,18 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 2857,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe kwotę 2857,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym
zadania własne: 100,00 zł
zadania zlecone: 319,18 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem urealnienia planu.

o kwotę
kwotę

419,18 zł
419,18 zł

c) dział 750- Administracja publiczna
rozdział 75020- Starostwa powiatowe
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z
centralizacji rozliczeń podatku VAT oraz na zakup energii.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

o kwotę 38 000,00 zł
kwotę 38 000,00 zł

przeznaczemem na obsługę programu

d) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 295,00 zł
rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 295,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PP-P celem uzupełnienia środków na zakup usług pozostałych.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
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Ameli 'oźniak
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