
UCHWALA Nr XXXV/23112017
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 29 czerwca 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. - Dz.U. 2016.1870 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/187/20l6 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 XXX/196/20l7 z dnia 07
lutego 2017 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXI/200/20l7 z dnia 23 lutego 2017 roku,
Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXII/211120l7 z dnia 30 marca 2017 roku, Uchwała Rady
Powiatu Kolskiego Nr XXXIII/219/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Uchwała Nr XXXIV/227/2017
Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 maja 2017 roku) wprowadza się następujące zmiany:

l. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 86 627 365,97 zł zwiększa
się o kwotę 148980,02 zł do wysokości 86 776345,99 zł.
z tego:
l) dochody bieżące w wysokości 73563538,14 zł zwiększa się o kwotę 432010,25 zł do wysokości

73 995 548,39 zł.
2) dochody majątkowe w wysokości 13063827,83 zł zmniejsza się o kwotę 283030,23 zł do

wysokości 12 780 797,60 zł.

2. W § l ust. 2 Uchwały budżetowej
I) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w

wysokości 1 141 663,00 zł zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł do wysokości 1 165 663,00 zł,

3. W § 2 ust. l Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 94 870 673,80 zł zwiększa
się o kwotę l 013 323,02 zł do wysokości 95 883 996,82 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 66786427,87 zł zwiększa się o kwotę
l 420550,02 zł do wysokości 68 206 977,89 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 28084245,93 zł zmniejsza się o
kwotę 407 227,00 zl do wysokości 27677 018,93 zł.

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się poniższe zmiany
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1) Zmniejsza się wartość zadania pn.: 10 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz
uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego- usługi w ramach projektu"
o kwotę 422505,00 zl do wysokości 89482,50 zł (dz. 710, rozdz. 71012, par. 6057 -76 060,13 zł I par.
6059 - 13422,37 zl),

2) Dodaje się nowe zadanie pn.: "Zakup ekranu do auli w LO w Kole" o wartości 15278,00 zł (dz,
80 I, rozdz. 80120, par. 6060).

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 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 8725053,00 zł zmienia się pomiędzy §§.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- Dochody budżetu powiatu na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 386 849,25zł w następujących
pozycjach:

Dzial 710 rozdz. 71012§ 6257 o kwotę 359129,25z1 kwota po zm. 518881,65 zł

Dział 854 rozdz. 8541O§ 0690 o kwotę 27720,00 zł kwota po zm. 0,00 zl

Dochody budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 535 829,27 zł w następujących
pozycjach:

Dział 710 rozdz. 71012§ 2057 O kwotę 359129,25zl kwota po zm. .378 732,37 zł

Dział 750 rozdz. 75020§ 2460 o kwotę 6000,00 zł kwota po zm. 6000,00 zł

Dział 80 I rozdz. 80120§ 0750 o kwotę 10590,00 zł kwota po zm. 49090,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 120§ 2130 o kwotę 12000,00 zł kwota po zm. 12000,00 zl

Dział 801 rozdz. 80 130§ 0750 o kwotę I I 000,00 zł kwota po zm. 49440,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 0830 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 3000,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 0870 o kwotę 57260,00 zł kwota po zm. 57260,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 I30§ 0940 o kwotę 4578,00 zł kwota po zm. 4578,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 0950 o kwotę 303,00 zł kwota po zm. 1 083,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 0960 o kwotę 3000,00 zł kwota po zm. 3000,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 0970 o kwotę 200,00 zł kwota po zm. 100 500,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 2130 o kwotę 12000,00 zł kwota po zm. 12000,00 zł

Dział 801 rozdz. 80195 § 0920 o kwotę 10,00 zł kwota po zm. 10,00 zł

Dział 854 rozdz. 85403 § 0610 o kwotę 200,00 zł kwota po zm. 200,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 0870 o kwotę 18439,02 zł kwota po zm. 18439,02 zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 0960 o kwotę I I 000,00 zł kwota po ZI11. II 000,00 zł

Dzial 854 rozdz. 854 IO§ 0830 o kwotę 27 720,00 zl kwota po zm. 575960,00 zł
Dzial 854 rozdz. 8541 O§0870 O kwotę 400,00 zł kwota po zm. 400,00 zl

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

- Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 566795,20 zł \V następujących
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pozycjach:

Dzial 700 rozdz. 70005§ 4390 (zadania zlecone) o kwotę I 500,00 zl kwota po zm. 8000,00 zł

Dział 710 rozdz. 71012§ 6057 o kwotę 359 129,25 zl kwota po zm. 76060,13 zl
Dział710 rozdz. 71012§ 6059 o kwotę 63 375,75 zł kwota po zm. 13422,37 zł

Dzial 750 rozdz. 75020§ 4700 O kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 50000,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4050 (zadania zlecone) o kwotę 55 829,00 zł kwota po zm. 3 121010,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4300 (zadania zlecone) o kwotę 1000,00 zl kwota po zm. 71 000,00 zł

Dział 80 I rozdz. 80 120§ 4040 o kwotę 8047,00 zł kwota po zm. 422 498,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 120§ 4170 o kwotę 2000,00 zl kwota po zm. II 200,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 120§ 4210 o kwotę 3 188,00 zl kwota po zm. 115 262,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4360 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 9692,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 120§ 4480 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 2288,00 zł

Dzial 801 rozdz. 80 130§ 4120 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 178 748,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4360 o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 26069,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 4480 o kwotę I 600,00 zł kwota po zm. 399,00 zł

Dział 80 I rozdz. 80151 § 3020 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 3478,00 zł
Dzial 801 rozdz. 80151 § 4210 o kwotę 2000,00 zl kwota po zm. 39710,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151 § 4260 o kwotę 4000,00 zl kwota po zm. 26 190,00 zł

Dzial 801 rozdz. 80 195§ 4300 o kwotę 43778,00 zł kwota po zm. 880 855,00 zl
Dzial801 rozdz. 80195§ 4421 o kwotę 642,20 zl kwota po zm. I 757,80 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 443ł o kwotę 606,00 zł kwota po zm. 3 394,00 zł

Dział 854 rozdz. 8541O§ 4210 o kwotę 3000,00 zł kwota po zm. 55000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4430 o kwotę 600,00 zł kwota po zm. 7500,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195§ 4210 o kwotę 1000,00 zł kwota po zm. 16500,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195 § 4430 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. I 500,00 zł

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 1 580 118,22 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 4010 o kwotę 28500,00 zł kwota po zm. 893 166,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4110 o kwotę 4 899,00 zł kwota po zm. 156957,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4120 o kwotę 477,00 zł kwota po zm. 20477,00 zł

Dział 700 rozdz. 70005§ 4300 (zadania zlecone) o kwotę I 500,00 zl kwota po zm. 4500,00 zł

Dział 710 rozdz. 71012§ 4307 o kwotę 359 129,25 zł kwota po zm. 359 129,25 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 4309 o kwotę 63375,75 zł kwota po zm. 63375,75 zł

Dział 750 rozdz. 75020§ 4010 o kwotę 155 550,00 zl kwota po zm. 4 797 702,00 zl
Dział 750 rozdz. 75020§ 4110 o kwotę 26599,00 zl kwota po zm. 836599,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4120 o kwotę 2929,00 zl kwota po zm. 112929,00 zl
Dział 750 rozdz. 75020§ 4300 o kwotę 6000.00 zl kwota po zm. 726 000,00 zł
Dzial 750 rozdz. 75020§ 4610 o kwotę 5000,00 zł kwota po ZI11. 12000,00 zl

Dział 754 rozdz. 75411 § 4060 (zadania zlecone) o kwotę 5096,00 zł kwota po zm. 80462,00 zl
Dział 754 rozdz. 75411 § 4180 (zadania zlecone) o kwotę 50733,00 zł kwota po zm. 474505,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 ~ 4430 (zadania zlecone) o kwotę I 000.00 zł kwota po zm. 3 500.00 zl
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Dział 758 rozdz. 75818§ 481O o kwotę 400 010,00 zł kwota po zm. 657590,25 zł

Dział 80 I rozdz. 80 120§ 3020 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 30893,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 120§ 40 I° o kwotę 8047,00 zł kwota po zm. 4411666,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 120§ 4240 o kwotę 14000,00 zł kwota po zm. 30000,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 120§ 4300 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 54788,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 120§ 6060 o kwotę 15278,00 zł kwota po zm. 15278,00 zł

Dział 80 I rozdz. 80 130§ 3020 o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 196303,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 40 lO o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 6 730 786,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4170 o kwotę 3000,00 zł kwota po zm. 79000,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 ł30§ 421O o kwotę 9200,00 zł kwota po zm. 226526,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 4240 o kwotę 12300,00 zł kwota po zm. 67 108,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 4260 o kwotę 4578,00 zł kwota po zm. 497758,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 4270 o kwotę 44260,00 zł kwota po zm. 108 688,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 4280 o kwotę 200,00 zł kwota po zm. 5800,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 4300 o kwotę 21 103,00 zł kwota po zm. 176 928,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4530 o kwotę 300,00 zł kwota po zm. I 000,00 zł

Dział 80 I rozdz. 80151 § 4300 o kwotę 500,00 zl kwota po zm. 9 104,00 zł

Dzial 80 I rozdz. 80 195§ 4111 o kwotę 24,96 zł kwota po zm. 4098,16 zł
Dział 80 I rozdz. 80 195§ 4121 o kwotę 3,58 zł kwota po zm. 587,17z1
Dział 801 rozdz.80195§4171 O kwotę 146,00 zł kwota po zm. 23966,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 195§ 4211 o kwotę 140,00 zl kwota po zm. 9920,00 zł
Dzial 80 I rozdz. 80195 § 4241 o kwotę 423,93 zl kwota po zm. 1423,93 zl
Dział 80 I rozdz. 80195 § 430 I o kwotę 509,73 zł kwota po zm. 245355,80 zł

Dział 852 rozdz. 85218 § 40 I° o kwotę 19500,00 zł kwota po zm. 561 418,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218 § 4 I 10 O kwotę 3 357,00 zł kwota po zm. 100257,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4120 o kwotę 330,00 zl kwota po zm. 12830,00 zł

Dział 853 rozdz. 85333 § 40 I° o kwotę 60750,00 zl kwota po zm. I 623554,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333 § 411O o kwotę 10442,00 zł kwota po zm. 278442,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333 § 412O o kwotę 1010,00 zł kwota po zm. 24010,00 zł

Dzial 854 rozdz. 85403 § 421O o kwotę 161 200,00 zł kwota po zm. 214200,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 4240 o kwotę 13939,02 zl kwota po zm. 13939,02zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 4410 o kwotę 4500,00 zl kwota po zm. 8040,00 zł

Dział 854 rozdz. 8541O§ 4010 o kwotę 37778,00 zł kwota po zm. I 089524,00 zł
Dzial 854 rozdz. 8541 O§4260 o kwotę 3000,00 zl kwota po zm. 293 000,00 zl
Dział 854 rozdz. 85410§ 4270 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 86560,00 zł
Dzial 854 rozdz. 85410§ 4280 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. I 150,00 zł
Dział 854 rozdz. 8541O§ 4300 o kwotę 4000,00 zł kwota po zm. 39000,00 zł
Dział 854 rozdz. 8541O§ 4360 o kwotę 900,00 zł kwota po zm. 7200,00 zł
Dział 854 rozdz. 8541O§ 4530 o kwotę 900,00 zł kwota po zm. 900,00 zł
Dział 854 rozdz. 8541O§ 46 ł° o kwotę 100,00 zl kwota po zm. 100,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 1 500,00 zl kwota po zm. 38000,00 zl

10. W § 4 Uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę 864 343,00 zł.
§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
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.,1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 9 107650,83 zł stanowi deficyt budżetu
powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym, nadwyżka z łat
ubiegłych oraz przychody z tytułu wolnych środków.
2. Ustala się:
- Przychody budżetu powiatu
- Rozchody budżetu powiatu

w wysokości 10 123 714,75 zł
w wysokości 1 016063,92 zł"

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 257 580,25 zł zwiększa SIę o
kwotę 400010,00 zł do wysokości 657590,25 zł.

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

ZdZiSł~omańSki .



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr x.,XXVI231/2017

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 29 czerwca 2017 roku

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które
wynikają z następujących przyczyn:

I. W § l ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 86 776345,99 zł.

I.Dochodv budżetu powiatu zmniejsza sie o kwotę 386849,25 zł
a) dział 710 -Działalność usługowa o kwotę 359 129,25 zł

rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 359 129,25 zł
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o
których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Zmniejsza się plan dochodów w ramach projektu "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego- usługi w ramach projektu"
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

b) dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Zmniejsza się plan dochodów w BS w Kole celem dostosowania planu.

o kwotę 27 720,00 zł
o kwotę 27 720,00 zł

b) dział 750- Administracja publiczna o kwotę
rozdział 75020- Starostwa powiatowe o kwotę
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z
eksploatacji.

6000,00 zł
6000,00 zł

2.Dochody budżetu powiatu zwiększa się
a) dział 710 -Działalność usługowa

rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 535 829,27 zł
o kwotę 359 129,25 zł

o kwotę 359 129,25 zl
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych' z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Zwiększa się plan dochodów w ramach projektu "Cy/ryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz
uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego- uslugi w ramach projektu" celem
dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

c) dział 80l-0świata i wychowanie o kwotę 112941,00 zł
rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 22590,00 zl
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów O podobnym charakterze o
kwotę 10 590,00 zł
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów o
kwotę 12 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w LO w Kole o kwotę 10 590,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń.
Ponadto zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych
(Pismo Wojewody Wielkopolskiego NI' FB-I. 3 II I.l 0-1.20 l7. 8:;: dnia 08.06.20/71')
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rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 90341,00 zł
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o
kwotę II 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z uslug o kwotę 2 000,00 zł,
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 57 260,00 zł,
§ 0940 Wplywy z rozliczeńlzwrotów z lat ubiegłych o kwotę 4 578,00 zł,
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 303,00 zł,
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 3000,00 zł,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 200,00 zł,
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów o kwotę
12000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w:
- ZSE-A w Kole o kwotę II 778,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń, zwrotu środków z
rozliczenia energii, dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku oraz innych różnych
dochodów.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 9 303,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń, wpływów z usług,
odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej oraz dobrowolnych wpłat na rzecz szkoły.
- ZST w Kole o kwotę 57260,00 zł w związku ze sprzedażą środków trwałych
wyposażenia warsztatów szkolnych.
Ponadto zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych
(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2017.8 z dnia 08.06.2017 r.)

rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 10,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Zwiększa się plan dochodów w ZSE-A w Kole z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale
mieszkalne.

d) dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 57 759,02 zł
rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 29 639,02 zł
§ 0610 Wplywy z opiat egzaminacyjnych oraz opiat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i
ich duplikatów o kwotę 200,00 zł,
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 18 439,02 zł,
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 11 000,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w SOS-W w Kole w związku z otrzymaną dotacją z Fundacji Wipasz
Pomocna Dłoń, sprzedażą samochodu służbowego oraz wydania duplikatów świadectw i legitymacji
szkolnych.

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 28 120,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 27 720,00 zł,
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 400,00 zł,
Zwiększa sit( plan dochodów w BS w Kole z tytułu wpływów z usług oraz sprzedaży składników
majątkowych.

II. W § l ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 95 883 996,82 zł.

t. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę
a) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę

rozdział 70005- Gospodarka gruntami inieruchomościami (zadania zlecone)
o kwotę l 500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków '"vStarostwie Powiatowym celem dostosowania planu do zakresu

566795,20 zł
l 500,00 zł



realizowanych zadań.

b) dział 710- Działałność usługowa o kwotę 422 505,00 zł
rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 422505,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania pn.: "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów
publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego- usługi w
ramach projektu ., celem dostosowania planu do zakresu realizowanego projektu.

c) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 56829,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

O kwotę 56 829,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków KPPSP w związku z powstałymi oszczędnościami.

d) dział 750- Administracja publiczna o kwotę
rozdział 75020- Starostwa powiatowe o kwotę
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem urealnienia planu.

5000,00 zł
5000,00 zł

e) dział 801- Oświata i wychowanie
rozdział 80120- Licea ogólnokształcące
Zmniejsza się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 12 735,00 zł,
- ZST w Kole o kwotę 4 000,00 zł
celem dostosowani planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie l 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów
Uchwały.

o kwotę 75861,20 zł
o kwotę 15 735,00 zł

f) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 3 000.00 zł.
- BS w Kole o kwotę 600.00 zl
celem urealnienia planu.

o kwotę
o kwotę

3600,00 zł
3600,00 zł

dokonanych w Postanowieniu

rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 8 600,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSE-A w Kole o kwotę 17 000,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 4 000,00 zł
- ZST w Kole o kwotę 14 300,00 zł
celem dostosowani planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 26 700,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 6500,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem urealnienia planu.

rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 45026,20 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 43 778,00 zł.
Ponadto zmniejsza się plan wydatków ZSRCKU w Kościelcu o kwotę l 248,20 zł w ramach projektu
..Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim tynku pracy".
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g) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę
rozdział 92195- Pozostała działalność o kwotę
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem urealnienia planu.

1 5()0,00 zł
1 500,00 zł

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
związku z regulacją płac.
Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

o kwotę 1580 118,22 zł
o kwotę 33 876,00 zł

o kwotę 3387600 zł
na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w

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

O kwotę
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem
pozostałych.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

l 500,00 zł

1500,00 zł
na zakup usług

c) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 422 505,00 zł
rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 422 505,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ramach projektu pn.: Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego" celem zwiększenia planu na
zakup usług pozostałych.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków projektu.

d) dział 750- Administracja publiczna
rozdział 75020- Starostwa powiatowe
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym:
- o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania prokuratorskiego.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- o kwotę 185 078,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku
z regulacja płac.
Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- o kwotę 6 000,00 zł w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
Gospodarki Wodnej (Umowa dotacji Nr 34/2017/UG/WR).

o kwotę 196078,00 zł
O kwotę 196 078,00 zł

e) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 56829,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

O kwotę 56 ~29,OOzł
Zwiększa się plan wydatków KPPSP z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy, odprawę
emerytalną, nagrody jubileuszowe oraz na opłatę za sprawdzenie kwalifikacji przez UDT.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

f) dział 758- Różne rozliczenia
rozdział 75818- Rezerwy

Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.

o kwotę 400 Ol 0,00 zł
o kwotę 400 O l 0,00 zł

g) dział 801- Oświata i wychowanie
rozdział 80120- Licea ogólnokształcące

o kwotę 145014,20 zł
o kwotę 4] 325,00 zl
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Zwiększa się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 38 325,00 zł (na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe,
na zadanie pn.: "Zakup ekranu do auli w LO w Kole" oraz na zakup książek niebędących
podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa"
Środki na w/w cele pochodzą odpowiednio z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków, ze
zwiększenia planu dochodów oraz ze zwiększenia planu dotacji celowych.
- ZST w Kole o kwotę 4 000,00 zł (na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz
na zakup usług pozostałych)
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Różnica w kwocie 1 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 101 941,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSE-A w Kole o kwotę 28 778,00 zł (na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe i
bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zapłatę za energię oraz usługi świadczone na rzecz
szkoły.
Środki na ten cel pochodzą odpowiednio z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze
zwiększenia planu dochodów.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 13 303,00 zł (na zakup środków dydaktycznych, remonty, zakup
usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych)
Środki na ten cel pochodzą odpowiednio z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze
zwiększenia planu dochodów.
- ZST w Kole o kwotę 86 560,00 zł (na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na
remonty korytarzy i małej sali gimnastycznej poprzez usunięcie okładzin sufitu podwieszanego i
remont podłogi zgodnie z zaleceniami Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej oraz
pozostałe remonty, na zapłatę za zorganizowanie i przeprowadzenie przez CKP w Koninie egzaminów
kwalifikacyjnych, na podatek VAT oraz na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki
szkolnej w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
Środki na w/w cele pochodzą odpowiednio z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków, ze
zwiększenia planu dochodów oraz ze zwiększenia planu dotacji celowych.
Różnica w kwocie 26 700,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwo tę 500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na zakup usług.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 1 248,20 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu w ramach projektu "Zdobywamy
doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy".
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

h) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 23 187,00 zł
rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 23187,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z
pochodnymi w związku z regulacja płac.
Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
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i) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 72 2()2,00 zł
rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy o kwotę 72 202,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z
pochodnymi w związku z regulacją płac.
Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

j) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 227 4l7,02 zł
rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 179 639,02 zł
Zwiększa się plan wydatków w SOS- W w Kole z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci oraz na uzupełnienie środków na delegacje dla nauczycieli.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
Ponadto, w związku ze zmianą lokalizacji Internatu placówki, przeznacza się kwotę 150000,00 zł na
wyposażenie nowo przystosowanego budynku pod potrzeby dzieci.
Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

rozdzial85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 47778,00 zl
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 9000,00 zł (na zakup energii, remonty i konserwacje,
badania okresowe pracowników, zapłatę za usługi oraz na zakup usług telekomunikacyjnych).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- BS w Kole o kwotę 38 778,00 zł (na podatek VAT, koszty postępowania
sadowego oraz na wypłatę odprawy dal dwóch nauczycieli.
Środki na ten cel pochodzą odpowiednio z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze
zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

k) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 500,00 zł
rozdział 92195- Pozostała działalność o kwotę 1 500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków
na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

HI. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 864 343,00 zł
Zwiększa się plan przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie
864343,00 zł.

Zdzisia~



Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2017 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskieqo Nr XXXV/231/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

Gospodarka mieszkaniowa ". .,.' .... " f· ł ; "j 8,1013,00700

70005 Gospodarka qruntarni i nieruchomościami I 81 013,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9613,00

4260 Zakup energii 124,00

4300 Zakup usług pozostałych 4500,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytoriałnego 276,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00

.' ,,;; , oc 'l 'ł ~cril,,~)~
.,

663400,00710 Działalność usługowa ,. , 'fi ~ .cfC', .. ,

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii ! 165400,00

4300 Zakup usług pozostałych 164400,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00

71015 Nadzór budowlany ;- ł 498000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92232,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 232506,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26294,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61900,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2340,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2168,00

4260 Zakup energii 7040,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00-
4300 Zakup usług pozostałych 44600,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00



4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 300,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3326,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6720,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 174,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6000,00

750 Administracja publiczna ; J 188803,00

75011 Urzędy wojewódzkie I 165803,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129127,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23676,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 23000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 422,72

4120 Składki na Fundusz Pracy 203,84

4170 Wynagrodzeflia bezosobowe 14320,00

4210 Zakup mater ałów i wyposażenia 2 553,44

4300 Zakup usług pozostałych 4500,00

752 Obrona narodowa r
l t t. 6200,00, .., , , ..•.

75212 Pozostałe wydatki obronne I 6200,00

4300 Zakup usług pozostałych 3789,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2411,00

BezpieczeQ!;~o publiczne i ochrona przeciwpożarowa s , \ . 4590250,00754 T h', "
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ! 4590250,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000,00

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 168955,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 122683,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9620,00.
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3121010,00

4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 80462,00

(



3110 Swiadczenia społeczne 446100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3727,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 642,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 91,00

Razem:
1

8 725 053,001

wiceprze~YT~cy Rady

Zdzisł~ański



Plan wydatków majątkowych na 2017 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXV/231/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łączność 16095166,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 16 095 166,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 159 522,62

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników 56000,00

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3411 P w m. Dzierzbice 23000,00

Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce 6000000,00

Modernizacja ulicy Umińskiego i ulicy 1Maja w Przedczu 500000,00

Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu 300000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przybyłów 150000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno
50000,00

Proboszczowskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki 140000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy 145833,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Drugi-
300000,00Ruszków Pierwszy

Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 P zlokalizowanej na terenie Gminy 500000,00
Kłodawa

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P Umień-Ostrów 210000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P Umień-Ponętów Górny 290000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice 170000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-granica powiatu kolskiego 150000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Turzynów-Bowyczyny i 2150 264500,00
Domaników-Bowyczyny

Przebudowa drogi powiatowej .nr 3411 P Kaleń Mała-Jasieniec 64356,62

Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka-Lisice na odcinku
325000,00

drogi w miejscowości Tarnówka Duża
Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i

195833,00
Kiełczew Smużny Czwarty

Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Wrząca Wielka 50000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Olszak 150000,00

Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew 3000000,00

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3418P Budki Nowe-
250000,00

Młynek
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-

250000,00Trzebuchów
Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki 700000,00
rowerowej
Przebudowa odcinków chodników w ciągach dróg powiatowych w

70000,00rruejscowoścl Dąbie ul. Kościuszki! ul, VVyszyńskiego

Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńskiej-Towarowej-Piaski w Kole 15000,00

Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole 840000,00

Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole 0,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595349,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Mała-Jasieniec 595349,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340294,38

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Mała-Jasieniec 340294,38

710 Działalność usługowa 616449,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 610449,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76060.13
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Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 76060,13

• projektu

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13422,37

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 13422,37
projektu

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie

0,00elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 442821,52
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 442821,52
oprogramowania i sprzętu komputerowego

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 78144,98
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 78144,98
oprogramowania i sprzętu komputerowego

71015 Nadzór budowlany 6000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6000,00

Zakup zestawu komputerowego w PINB w Kole 6000,00

7 Administracja publiczna
;"

448300,00-
75020 Starostwa powiatowe 448300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 408000,00

Montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole 0,00
Przebudowa sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w 240000,00Kole

Zakup i montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole 100000,00
Zakup i montaż systemu wspomagania ewakuacji oraz centrali 18000,00sygnalizacji pożaru dla budynków Starostwa Powiatowego w Kole
Zakup, montaż i konfiguracja systemu nowoczesnej telefonii VoiP w 50000,00Starostwie Powiatowym w Kole

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40300,00

Zakup klimatyzatora dla Wydziału KT w Starostwie Powiatowym w Kole 4500,00
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie

35800,00Powiatowym w Kole

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
'J

, 8250Q,OO

75405 Komendy powiatowe Policji 32500,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 32500,00dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup samochodu osobowego 32500,00oznakowanego dla KPP w Kole"

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50000,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 50000,00dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu i
wyposażania do zapobieqania i lik'Nidacji skutków klęsk żywiołowych i

50000,00poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa
wielkopolskiego

801 Oświata i wychowanie 2803151,53

80120 Licea ogólnokształcące 15278,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15278,00

Zakup ekranu do auli w LO w Kole 15278,00

80130 Szkoły zawodowe 2787873,53

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 310 000,00

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół RCKU w Kościelcu 100000,00
Nowoczesne technologie w ksztalceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - 1210000,00
przebudowa części budynku warsztatów ZST

Strona 2 z 3



6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 401 249,83

• Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 401 249,83
przebudowa części budynku warsztatów ZST

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126358,33
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 126358,33
przebudowa części budynku warsztatów ZST

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - 0,00
zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 902752,10
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 902752,10
zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47513,27
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 47513,27
zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST

851 Ochrona zdrowia 4341452,40

85111 Szpitale ogólne 4000000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 4000000,00
finansów publicznych
Dofinansowanie do zadania pn.:"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja
oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych 4 000 000,00
świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"

85141 Ratownictwo medyczne 93290,40
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 93290,40
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy 93290,40Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie
Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

85195 Pozostała działalność 248162,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6309 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 248162,00

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: 'Wyposażenie środowisk
informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 248162,00leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany
danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3290000,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3290000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3290000,00
Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOS-W w 3290000,00Kole

Razem 27677 018,931

Wiceprzewodniczący Rady

ZdZiSł~ańSki
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr XXXV/231/2017 z
dnia 29 czerwca 2017 roku w
sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie powiatu kolskiego na
2017 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA 2017 ROK

''0 .., , ,

WYSZCZEGÓLNIENIE
. ',. ",'" ._~ '" ",," .... "" '.'" "." .... ,.,"" ..",.. ....•.. "."

KWOTA 'v złPar~grafy

10 123714,75PRZYCHODY

950 4096000,00
Wolne środki O których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym

4000000,00952

2027714,75957 Nadwyżka z lat ubiegłych

1 016063,92

l 016063,92

ROZCHODY

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ikredytów

Wiceprze~c_7l.CY Rady

Zdzisł~mański
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