
UCHWALA NR 0025.150.223.2017
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie: wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego
na 2018 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie
powiatowym (j.t. - Dz. U. 2017.1868) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach
publicznych (j.t. - Dz. U. z 2017.2077 ) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

l. W postanowieniu projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia
budżetu powiatu kolskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 2 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące
w wysokości 66 342 070,17 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2"
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2"

2) § 2 ust. 3 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:
"Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe

w wysokości 16 168383,39 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5"

3) W § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na realizację zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2. W załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia
budżetu powiatu kolskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200,00 zł w następującej pozycji:
Dział 600 rozdz. 60014 § 0640 o kwotę 200,00 zł kwota po zm. 0,00 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł w następującej pozycji:
Dział 756 rozdz. 75618 § 0640 o kwotę 200,00 zł kwota po zm. 200,00 zł

3. W załączniku Nr 2 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia
budżetu powiatu kolskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 227608,16 zł w następującej pozycji:
Dział 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 227 608,16 zł kwota po zm. 497 731,23 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 227608,16 zł w następującej pozycji:
Dział 801 rozdz. 80130 § 6057 O kwotę 131 249,83 zł kwota po zm.
Dział 801 rozdz. 80130 § 6059 o kwotę 96358,33 zł kwota po zm.

131 249,83 zł
96358,33 zł

4. W załączniku Nr 10 "Wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z
budżetu UE ... ":
- w pkt 1 zwiększa się wartość zadania "Nowoczesne technologie w kształceniu
zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów
tureckiego i kolskiego o kwotę 227 608,16 zł.
- w pkt 3 dla zadania "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju
społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego" dodaje się dział 854, rozdział
85416.
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5. § 10 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie "Ustala się limit zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów długoterminowych w 2018 roku w kwocie 2 000 000,00 zł"

6. § 7 ust. 1 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:
"Ustala się rezerwy:
1. ogólną

zgodnie z załącznikiem Nr 2"
w wysokości 497731,23 zł

7. W tytule załącznika Nr l do projektu uchwały budżetowej prostuje się oczywistą omyłkę
pisarską, zapisano .Plan dochodów na 2017 rok" a winien być rok 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały 0025.150.223.2017

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 13 grudnia 2017 r.

W przedłożonym Radzie Powiatu projekcie budżetu powiatu na 2018 rok dokonuje
się zmian, które wynikają z:

l. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającej opinię o
przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2018 rok,

2. Korekty projektu planu finansowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole.
3. Zwiększenia wartości zadania "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym
elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego
o kwotę 227608,16 zł.
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