
UCHWALA Nr XXXI120012017
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(j.t. -Dz. U.2016.814 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. - OZ.U. 2016.1870 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

W Uchwale Nr XXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2017 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIX/194/2017
rok z dnia 26 stycznia 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXl196/2017 z dnia 07
lutego 2017 roku) wprowadza się następujące zmiany:

l. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 77 344 190,43 zł zmniejsza
się o kwotę 1 761 383,75 zł do wysokości 75582806,68 zł,
z tego:
l) dochody bieżące w wysokości 72 223 656,85 zł zwiększa się o kwotę 369 288,00 zł do wysokości

72 592 944,85 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 5120533,58 zł zmniejsza się o kwotę 2 130671,75 zł do

wysokości 2 989 861,83 zł.

2. W § l ust. 2 Uchwały budżetowej
l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyj ne z zakresu

administracj i rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w
wysokości 8546612,00 zł zwiększa się o kwotę 6 691,00 zł do wysokości 8553303,00 zł,

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

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 80328 126,51 zł zmniejsza
się o kwotę 1 761 383,75 zł do wysokości 78566742,76 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 65 074 546,58 zł zwiększa się o kwotę
369 288,00 zl do wysokości 65 443 834,58 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

budżetowej.

5. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 15253579,93 zł zmniejsza się o
kwotę 2 130671,75 zł do wysokości 13 122908,18 zł.
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6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:
l) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole" o kwotę 2 370 671,75 zł do

wysokości 2 829 328,25 zł
(dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050)

2) dodaje się nowe zadanie pn.: "Przebudowa sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego
w Kole" o wartości 240 000,00 zł
(dz. 750, rozdz. 75020, par. 6050)

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

7. W § 2 ust. 4 pkt l Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w
wysokości 8546612,00 zł zwiększa się o kwotę 6 691,00 zł do wysokości 8553303,00 zł.

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

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

Dochody budżetu powiatu na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 2 136530,75 zł w następujących
pozycjach:

Dzial600 rozdz. 60014§ 6300 o kwotę 2 130671,75 zł kwota po zm. 200000,00 zł

Dział 756 rozdz. 75622§ 0010 o kwotę 5 819,00 zl kwota po zm. 13 916398,00 zł

Dział 853 rozdz. 85333§ 2690 o. kwotę 40,00 zł kwota po zm. 458000,00 zł

- Dochody budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 375 147,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 750 rozdz. 750 II § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 491,00 zł kwota po zm. 165 803,00 zł

Dział 752 rozdz. 75212§ 2110 (zadania zlecone) o kwotę 6200,00 zł kwota po zm. 6200,00 zł

Dział 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 358456,00 zł kwota po zm. 28 703 373,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80 195§ 0750 o kwotę 10 000,00 zł kwota po zm. 10 000,00 zł

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

- Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 2 381491,75 zł w następujących
pozycjach:

Dzial 600 rozdz. 600 14§ 6050 o kwotę 2370671,75zl kwota po zm. 4448684,87 zł

Dział 801 rozdz. 80l95§ 4301 o kwotę 8 780,00 zl kwota po zm. 247 246,07 zł

Dział 851 rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 2000,00 zl

Dzial 853 rozdz. 85333§ 4010 o kwotę 40,00 zł kwota po zm. I 562 804,00 zł
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Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 620 108,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 750 rozdz. 750 II § 40 IO(zadania zlecone) o kwotę 491,00 zł kwota po zm. 129 ]27,00 zł

Dział 752 rozdz. 75212§ 4300 (zadania zlecone) o kwotę 3 789,00 zł kwota po zm. 3789,00 zł
Dział 752 rozdz. 75212§ 4700 (zadania zlecone) o kwotę 2411,00 zł kwota po zm. 2411,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020§ 6050 o kwotę 240 000,00 zł kwota po zm. 340000,00 zł

Dział 801 rozdz. 80130§ 4010 O kwotę 12264,00 zł kwota po zm. 6556861,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 4390 o kwotę 10 450,00 zł kwota po zm. 11 265,00 zł

Dział 801 rozdz. 80151§ 4010 o kwotę 12264,00 zł kwota po zm. 261 603,00 zł

Dział 80 I rozdz. 80195 § 4211 o kwotę 7780,00 zł kwota po zm. 9780,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4241 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 1000,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 195§ 4260 o kwotę 800,00 zł kwota po zm. 800,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 195§ 4270 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 1000,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 311 909,00 zł kwota po zm. I 305 026,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4400 O kwotę 5 100,00 zł kwota po zm. 5100,00zł
Dział 80 l rozdz. 80195 § 4520 o kwotę 2 100,00 zł kwota po zm. 2 100,00 zł

Dział 851 rozdz. 85195 § 4210 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 2000,00 zl

Dział 854 rozdz. 8541O§ 4390 o kwotę 6750,00 zl kwota po zm. 6750,00 zł

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§4

\Przewodniczący
Rady OWi~KO)SkiegO

Marek Tomicki



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX1/200/2017

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 23 lutego 2017 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 75 582 806,68 zł.

l.Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 136530,75 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 2 130671,75 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2 130671,75 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z tytułu pomocy
finansowej z Gm. M Koło na zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole" (Uchwała Nr
XXXIV/329/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku).

b) dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

o kwotę 5819,00 zł
rozdział 75622- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

o kwotę 5819,00 zł
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem planowanej na 2017 rok kwoty dochodów
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych iPismo MRiF
Nr ST8.4750.2.20/7).

c) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 40,00 zł
rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy o kwotę 40,00 zł
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia
składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Zmniejsza się środki z Funduszu Pracy w związku z Pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Nr DF.VII.4021.15.1.2017.MŚ z dnia 2 lutego 2017 r.

Z.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 375 147,00 zł
a) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 491,00 zł

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) O kwotę 491,00 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2017 rok w oparciu o przyjętą ustawę budżetową na 2017 rok
(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FE-J.31 11.9.2017.4).

b) dział 752- Obrona narodowa o kwotę 6200,00 zł
rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone) O kwotę 6 200,00 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2017 rok z przeznaczeniem na przeprowadzenia szkolenia
obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w ,.Programie pozamilitarnych przygotowań
obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026" (Pismo Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I. 31//./5.2017.2 z dnia 3/ stycznia 2017 roku).
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c) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 358456,00 zł
rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 358 456,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok w związku z Pismem MRiF Nr
ST8.4750.2.2017.

d) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 10000,00 zł
rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 10 000,00 zł
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek załiczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Zwiększa się plan dochodów w ZSE-A w Kole z tytułu najmu.

II.W § l ust. l Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 78 566742,76 zł.

l. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2381 491,75 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 2370671,75 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2370671,75 zł
Zmniejsza się plan na zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole" o kwotę 2370671,75 zł do
wysokości 2 829 328,25 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na to zadanie z Gm. M.
Koło (2 130671,75 zł) oraz w związku z zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne w
Starostwie Powiatowym (240 000,00 zł).
Na powyższe zdanie złożony został wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o jego dofinansowanie
w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

b) dział 801- Oświata i wychowanie
rozdział 80195- Pozostała działalność

o kwotę
o kwotę

8780,00 zł
8780,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 8 780,00 zł w ramach projektu "Zdobywamy
doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.
- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 41 728,00 zł.
Różnica w kwocie 41 728,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

c) dział 851- Ochrona zdrowia
rozdział 85195- Pozostała działalność
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w
zakresu realizowanych zadań.

o kwotę 2 000,00 zł
o kwotę 2 000,00 zł

Kole celem dostosowania planu do

d) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę
rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy o kwotę
Zmniejsza się plan wydatków w PUP w Kole w związku ze zmniejszeniem
Pracy.

40,00 zł
40,00 zł

środków z Funduszu
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2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 620 108,00 zł
a) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 240491,00 zł

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) O kwotę 491,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111. 9.2017. 4).

rozdział 75020- Starostwa Powiatowe o kwotę 240 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na zadanie pn.:
"Przebudowa sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kole"
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków.

b) dział 752- Obrona narodowa o kwotę 6 200,00 zł
rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone) O kwotę 6 200,00 zł
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenia szkolenia obronnego w 2017
roku. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych 2017 rok (Pismo Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-/. 3111.15. 2017. 2 z dnia 31 stycznia 2017 roku).

c) dział 801- Oświata i wychowanie
rozdział 80130- Szkoły zawodowe
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSP w Kłodawie o kwotę 12 264,00 zł przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 10 450,00 zł przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Środki na w/w cele pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.

o kwotę 364 667,00 zł
o kwotę 22 714,00 zł

rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 12264,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.

rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 329689,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSE-A w Kole o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczemern na wydatki związane z
administrowaniem budynku znajdującym się przy szkole.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 8 780,00 zł w ramach projektu "Zdobywamy doświadczenie
zawodowe na europejskim rynku pracy" z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków
dydaktycznych.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- Starostwie Powiatowym o kwotę 352 637,00 zł.
Różnica w kwocie 41 728,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

d) dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 2000,00 zł
rozdział 85195- Pozostala działalność o kwotę 2000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.
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e) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6750,00 zł
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 6750,00 zl
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym wole.

dy Powiatu

Marek Tomicki
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