
UCHWAŁA Nr XXXIII/219/2017
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

§ l

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 samorządzie powiatowym
(j.t. -Dz. U.2016.814 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. - Dz.U. 2016.1870 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXVII1/187/2016 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, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXX1/200/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku,
Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXII/21112017 z dnia 30 marca 2017 roku) wprowadza się
następujące zmiany:

1. W § l ust. l Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 83985315,97 zł zwiększa
się o kwotę 1 222 000,00 zł do wysokości 85 207 315,97 zł,
z tego:
l) dochody bieżące w wysokości 72 923 288,14 zł zwiększa się o kwotę 472 000,00 zł do wysokości

73395288,14 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 11 062 027,83 zł zwiększa się o kwotę 750 000,00 zł do

wysokości 11 812 027,83 zł.

2. W § l 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 8 553 303,00 zł zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł do wysokości 8 556 803,00 zł,

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

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 91 167252,05 zł zwiększa
się o kwotę 2035 171,75 zł do wysokości 93 202 423,80 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 66 066 177,87 zł zwiększa się o kwotę
562000,00 zł do wysokości 66 628 177,87 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 25101074,18 zł zwiększa się o
kwotę 1 473 171,75 zł do wysokości 26 574 245,93 zł.
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6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:
l) Zmienia się nazwę zadania (w dz. 750, rozdz. 75020, par. 6050)

z "Montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole"
na "Zakup i montaż nagłośniania w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole"

4) Zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole" o kwotę -800 000,00 zł
do wysokości 840 000,00 zł (dz, 600, rozdz. 60014, par. 6050)

2) Zmniejsza się wartość zadania pn.: "Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole" o kwotę 199 328,25 zł do
wysokości 0,00 zł (dz, 600, rozdz. 60014, par. 6050)

3) Dodaje się nowe zadania pn.:
a) "Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej"

700000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050)
b) "Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do

zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z
terenu województwa wielkopolskiego" - 50000,00 zł (dz.754, rozdz. 75411, par. 6170)

c) "Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w
Kole '''' - 32500,00 zł (dz.754, rozdz. 75405, par. 6170)

d) "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół ReKU w Kościelcu" - 90000,00 zł (dz, 801,
rozdz. 80130, par. 6050)

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

7. 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 8 553 303,00 zł zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł do wysokości 8 556 803,00 zł.

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

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

Dział 750 rozdz. 75075§ 4300 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 63000,00 zł

- Dochody budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 1 222 000,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 2710 o kwotę 90000,00 zł kwota po zm. 90000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 6300 o kwotę 750 000,00 zł kwota po zm. 3 022 166,00 zł

Dział 700 rozdz. 70005 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 3500,00 zł kwota po zm. 81013,00 zł

Dział 900 rozdz. 90002§ 2460 o kwotę 157 000,00 zł kwota po zm. 157000,00 zł
Dział 900 rozdz. 90002§ 2710 o kwotę 220 000,00 zł kwota po zm. 220 000,00 zł

Dział 900 rozdz. 90095§ 0960 o kwotę l 500,00 zł kwota po zm. 4500,00 zł

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

- Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 379567,56 zł w następujących
pozycjach:
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Dział 801 rozdz. 80195§ 4300 o kwotę 345 904,00 zł kwota po zm. 946 133,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4301 o kwotę 2400,00 zł kwota po zm. 244846,07 zł

Dział 853 rozdz. 85311 § 2320 o kwotę 163,56 zł kwota po zm. 2017,68 zł

Dział 854 rozdz. 85406§ 4430 o kwotę 600,00 zł kwota po zm. 3000,00 zł

Dział 900 rozdz. 90095§ 4300 o kwotę 28500,00 zł kwota po zm. 44500,00 zł

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 2414739,31 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 4270 o kwotę 180 000,00 zł kwota po zm. 1 080 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 6050 o kwotę 1 300671,75 zł kwota po zm. 13 659 522,62 zł

Dział 700 rozdz. 70005§ 4390 (zadania zlecone) o kwotę 3500,00 zł kwota po zm. 9500,00 zł

Dział 750 rozdz. 75075§ 4430 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 4000,00 zł

Dział 754 rozdz. 75405§ 6170 o kwotę 32500,00 zł kwota po zm. 32500,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 6170 o kwotę 50000,00 zł kwota po zm. 50000,00 zł

Dział 758 rozdz. 75818§ 4810 o kwotę 163,56 zł kwota po zm. 267 580,25 zł

Dział 801 rozdz. 80102§ 3020 o kwotę 33,00 zł kwota po zm. 4033,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4010 o kwotę 10991,00 zł kwota po zm. 794 630,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4110 o kwotę 1919,00 zł kwota po zm. 154453,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4120 o kwotę 269,00 zł kwota po zm. 21673,00 zł

Dział 801 rozdz. 80111 § 3020 o kwotę 21,00 zł kwota po zm. 4736,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111 § 4010 o kwotę 6872,00 zł kwota po zm. 429 736,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111 § 411O o kwotę 1 200,00 zł kwota po zm. 83864,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4120 o kwotę 168,00 zł kwota po zm. 11 767,00 zł

Dział 80 I rozdz. 80 120§ 3020 o kwotę 93,00 zł kwota po zm. 28 893,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4010 o kwotę 59727,00 zł kwota po zm. 4403619,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 120§ 4110 o kwotę 10237,00 zł kwota po zm. 813 530,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4120 o kwotę l 464,00 zł kwota po zm. 116 264,00 zł

Dział 801 rozdz. 80 130§ 3020 o kwotę 1 998,00 zł kwota po zm. 191303,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4010 o kwotę 87623,00 zł kwota po zm. 6 728 786,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4110 o kwotę 15041,00 zł kwota po zm. l 278 033,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4120 o kwotę 2 146,00 zł kwota po zm. 180748,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4210 o kwotę 9850,00 zł kwota po zm. 229 326,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4300 o kwotę 8500,00 zł kwota po zm. 143825,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 130§ 6050 o kwotę 90000,00 zł kwota po zm. l 300 000,00 zł

Dział 801 rozdz. 80134§ 3020 o kwotę 40,00 zł kwota po zm. 3590,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4010 o kwotę 13223,00 zł kwota po zm. 1 040064,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 134§ 4110 o kwotę 2309,00 zł kwota po zm. 198711,00zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4120 o kwotę 324,00 zł kwota po zm. 27883,00 zł

Dział 801 rozdz. 80146§ 4300 o kwotę 1 650,00 zł kwota po zm. 41 150,00 zł

Dział 801 rozdz. 80 150§ 3020 o kwotę 2,00 zł kwota po zm. 280,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 lS0§ 401O o kwotę 796,00 zł kwota po zm. 57039,00 zł
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Dział 80 I rozdz. 80 150§ 4110 o kwotę 136,00 zł kwota po zm. 11 258,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 150§ 4120 o kwotę 19,00 zł kwota po zm. 1605,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80151 § 3020 o kwotę 33,00 zł kwota po zm. 3978,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80151 § 40 lO o kwotę 2348,00 zł kwota po zm. 263 951,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4110 o kwotę 403,00 zł kwota po zm. 45983,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80151 § 4120 O kwotę 58,00 zł kwota po zm. 6567,00 zł

Dział 801 rozdz. 80195§ 4421 o kwotę 2400,00 zł kwota po zm. 2400,00 zł

Dział 854 rozdz. 85401§ 4010 o kwotę 548,00 zł kwota po zm. 54918,00 zł
Dział 854 rozdz. 8540 I § 4110 o kwotę 94,00 zł kwota po zm. 10186,00 zł
Dział 854 rozdz. 8540 l § 4120 o kwotę 13,00 zł kwota po zm. 1451,00zł

Dział 854 rozdz. 85403§ 3020 o kwotę 20,00 zł kwota po zm. l 736,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 40 l O o kwotę 6736,00 zł kwota po zm. 605419,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 4110 o kwotę 1 176,00 zł kwota po zm. 114792,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4120 o kwotę 165,00 zł kwota po zm. 16108,00 zł

Dział 854 rozdz. 85406§ 3020 o kwotę 23,00 zł kwota po zm. 4023,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 40 lO o kwotę 7642,00 zł kwota po zm. 561 877,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4110 o kwotę 1 307,00 zł kwota po zm. 104871,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4120 o kwotę 187,00 zł kwota po zm. 15025,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4280 o kwotę 600,00 zł kwota po zm. 2 100,00 zł

Dział 854 rozdz. 85410§ 3020 o kwotę 357,00 zł kwota po zm. 38657,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4010 o kwotę 9685,00 zł kwota po zm. l 051 746,00 zł
Dział 854 rozdz. 8541 O§4110 o kwotę l 661,00 zł kwota po zm. 195 503,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4120 o kwotę 237,00 zł kwota po zm. 27934,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4270 o kwotę 76560,00 zł kwota po zm. 85560,00 zł

Dział 900 rozdz. 90002§ 4300 o kwotę 407 000,00 zł kwota po zm. 407 000,00 zł

dział 853, rozdział 85311 § 2320 o kwotę 163,56 zł do wysokości 2017,68 zł

10. W załączniku Nr 6 do Uchwały zmniejsza się dotację dla jednostek sektora finansów publicznych
dla Powiatu Konińskiego

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

11. W§ 4 Uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę 813 171,75 zł.
§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

,,1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 7995107,83 zł stanowi deficyt budżetu
powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym, nadwyżka z lat
ubiegłych oraz przychody z tytułu wolnych środków.
2. Ustala się:
- Przychody budżetu powiatu
- Rozchody budżetu powiatu

w wysokości
w wysokości

9011171,75 zł
l 016 063,92 zł"

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
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12. W załączniku Nr 9 Uchwały budżetowej zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za 2017 rok.
1) Zmniejsza się:

dział 754 rozdz. 75411 § 0690 o kwotę 23,00 zł do wysokości 0,00 zł,
2) Zwiększa się:

dział 754 rozdz. 75411 § 0640 o kwotę 23,00 zł do wysokości 23,00 zł,

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 267416,69 zł zwiększa się o
kwotę 163,56 zł do wysokości 267 580,25 zł,

\!rzewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

Ma~omicki

14. W załączniku Nr 11 Uchwały budżetowej zmienia się plan wydatków finansowych z tytułu opłat i kar z
tytułu korzystania ze środowiska określone ustawy Prawo ochrony środowiska
l) Zmniejsza się:

dział 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 30000,00 zł do wysokości 30000,00 zł,
2) Zwiększa się:

dział 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 30000,00 zł do wysokości 30000,00 zł,

Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



rozdział 90095- Pozostała działalność o kwotę
§ 0960 Wplywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną darowizną.

1500,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/219/2017

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 27 kwietnia 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 85 207 315,97 zł.

l.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 222 000,00 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 840000,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 840000,00 zł
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących o kwotę 90 000,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 750 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gm. M Koło na zadania
inwestycyjne i remontowe.

b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 500,00 zł
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)

o kwotę 3 500,00 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 dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.75.2017.2 z dnia 05.04.2017).

c) dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 378500,00 zł
rozdział 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 377000,00 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 157000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków z WFOŚiGW na "Realizację
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku
2017".
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 220 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej od Gmin przystępujących do Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2017.
Gm. Kłodawa 50000,00 zł,
Gm. Grzegorzew 20 000,00 zł,
Gm. Chodów 20 000,00 zł,
Gm. Osiek Mały 50000,00 zł,
Gm. Koło 20000,00 zł,
Gm. Dąbie 10000,00 zł,
Gm. Kościelec 20 000,00 zł,
Gm. Babiak 27 000,00 zł,
Gm. M. Koło 3000,00 zł



b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)

3500,00 zł
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II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 93 202 423,80 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się
a) dział 750- Administracja publiczna

rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zmniej sza się plan wydatków celem urealnienia planu.

o kwotę 379567,56 zł
o kwotę 2 000,00 zł

o kwotę 2 000,00 zł

b) dział 801- Oświata i wychowanie
rozdział 80195- Pozostała działalność
Zmniejsza się plan wydatków w:
- Starostwie Powiatowym o kwotę 345 904,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 2400,00 w ramach projektu "Zdobywamy doświadczenie zawodowe
na europejskim rynku pracy".

o kwotę 348 304,00 zł
o kwotę 348 304,00 zł

c) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 163,56 zł
rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

o kwotę 163,56 zł
Zmniejsza się dotację z budżetu powiatu dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu
rehabilitacj i zawodowej i społecznej.

d) dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 600,00 zł
rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 600,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PP-P w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

e) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 28500,00 zł
rozdział 90095- Pozostała działalność o kwotę 28 500,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30000,00 zł w Starostwie Powiatowym celem zabezpieczenia
środków na Realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierajqcych azbest z terenu powiatu
kolskiego w roku 2017.
Różnica w kwocie 1 500,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się
a) dział 600- Transport i łączność

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe
Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na :
- Remont odcinka ul. Prusa w Kole" - 180 000,00 zł,
- zadania inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole" - 800 000,00 zł,

"Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników
i ścieżki rowerowej" - 700 000,00 zł

Ponadto zmniejsza się wartość zadania pn.: "Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole" o kwotę 199 328,25 zł.
Różnica w kwocie 199 328,25 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.
Środki na w/w cele pochodzą z pomocy finansowej z Gm. M. Koło oraz z nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych.

o kwote 2 414 739,31 zł
o kwotę 1 480 671,75 zł

o kwotę 1480671,75 zł
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c) dział 750- Administracja publiczna
rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 2000,00 zł

o kwotę 3 500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na aktualizację opłat za trwały zarząd i użytkowanie
wieczyste.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok.

o kwotę 2 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dokonanie opłaty w sprawie udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy.

rozdział 75020- Starostwa Powiatowe
Zmienia się nazwę zadania realizowanego w Starostwie Powiatowym w Kole:

z "Montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole"
na "Zakup i montaż nagłośniania w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole"

d) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 82 500,00 zł
rozdział 75405- Komendy powiatowe policji o kwotę 32 500,00 zł
Przeznacza się kwotę 32 500,00 zł na Fundusz Wsparcia z przeznaczaniem na "Dofinansowanie do
zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w Kole.
Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

o kwotę
o kwotę

163,56 zł
163,56 zł

rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
o kwotę 50 000,00 zł

Przeznacza się kwotę 50 000,00 zł na Fundusz Wsparcia z przeznaczaniem na "Dofinansowanie do
zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków
klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego"
Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

1) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 331 893,00 zł
rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 13212,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w SOS- W w Kole w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.

rozdział 80111- Gimnazja specjalne o kwotę 8261,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w SOS- W w Kole w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.

rozdział 80120- Licea ogólnokształcące
Zwiększa się plan wydatków w :
- LO w Kole o kwotę 38331,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 11 814,00 zł,
- ZST w Kole o kwotę 11 381,00 zł,

o kwotę 71 521,00 zł
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-ZSE-A w Kole o kwotę 9 995,00 zł
w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.

rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSP w Kłodawie o kwotę 1 610,00 zł,

o kwotę 2842,00 zł

rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 215 158,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w :
- LO w Kole o kwotę 40 482,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 14 882,00 zł,
-ZSE-A w Kole o kwotę 20405,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 31 039,00 zł
w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.
Ponadto zwiększa się plan wydatków w:
- ZST w Kole o kwotę 12350,00 zł w związku z zaleceniami p.poż.
- ZSE-A w Kole o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na uroczystości 70-lecia
placówki.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniej szenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.
- Starostwie Powiatowym o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa sali
gimnastycznej przy Zespole Szkól ReKU w Kościelcu " na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-
projektowej.
Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 15 896,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w SOS- W w Kole w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.

rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1 650,00 zł
Zwiększa się plan wydatków Starostwie Powiatowym w związku z podwyżką wynagrodzeń dla
nauczycieli.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.

rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

o kwotę 953,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w :
- LO w Kole o kwotę 114,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 839,00 zł,
w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.
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- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 1 232,00 zł.
w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.

rozdział 80195- kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 2 400,00 zł
Zwiększa się plan wydatków ZSRCKU w Kościelcu w ramach projektu "Zdobywamy doświadczenie
zawodowe na europejskim rynku pracy".
Starostwie oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

g) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85401- Świetlice szkolne
Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie
nauczycieli.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.

o kwotę 107011,00 zł
o kwotę 655,00 zł

w związku z podwyżką wynagrodzeń dla

rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 8 097,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w SOS-W w Kole w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.

rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
o kwotę 9 759,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PP-P w Kole o kwotę 9 159,00 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń
dla nauczycieli oraz o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.
Środki na ten cel pochodzą odpowiednio ze zmniej szenia planu wydatków w rozdziale 80195 w
Starostwie oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 88500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w :
- BS w Kole o kwotę 5 349,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 6591,00 zł,
w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli
Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 76 560,00 zł dla BS w Kole z przeznaczeniem na
naprawę elewacji imalowanie budynku Bursy.
Środki na wf cele pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.

rozdział 90095- Pozostała działalność o kwotę 0,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na organizację Powiatowych
Obchodów Dnia Ziemi i Lasu.
Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej darowizny.

h) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 407 000,00 zł
rozdział 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 407 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na "Realizację Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierajqcych azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2017".
Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gmin przystępujących do Programu, z dotacji z
WFOŚiGW oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków Starostwa.
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Różnica w kwocie 1 500,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

III. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 813 171,75 zł
Zwiększa się plan przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie
813 171,75 zł.

~przew::;;ący RadyPowiatu
" ,/

Mar. Tomicki
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