
UCHWALA Nr 111/17/2018
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(j.t.: Dz.U.2018, poz.995 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t.: Dz.U.2017, poz.2077 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ l

W Uchwale Nr XLII/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2018 rok ze zmianami (Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIII/294/2018 z 25
stycznia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIV/297/2018 z 22 lutego 2018r., Uchwala
Rady Powiatu Kolskiego Nr XLV/309/2018 z 27 marca 2018r., Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr
XLVI/313/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVII/320/2018
z dnia 24 maja 2018 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVIII/323/2018 z dnia 28 czerwca
2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIX/329/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, Uchwała
Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.176.266.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku, Uchwała Rady Powiatu
Kolskiego Nr L/330/2018 z dnia 3 sierpnia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr L1/337/2018
z dnia 30 sierpnia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LII1/347/2018 z dnia 27 września
2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LIV/350/2018 z dnia 17 października 2018 roku,
Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.190.285.2018 z 30 października 2018r., Uchwała
Rady Powiatu Kolskiego Nr LV/352/2018 z 16 listopada 2018 roku, Uchwała Zarządu Powiatu
Kolskiego Nr 0025.2.2.2018 z 28 listopada 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

-'

1. W § l ust. l Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 87624781,66 zł zwiększa
się o kwotę 330235,85 zł do wysokości 87955017,51 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 78 925 825,45 zł zwiększa się o kwotę 323235,85 zł do wysokości

79249061,30 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 8 698 956,21 zł zwiększa się o kwotę 7000,00 zł do

wysokości 8 705 956,21 zł.
2. W § l ust. 2 Uchwały budżetowej

l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w
wysokości 1135656,00 zł zwiększa się o kwotę 6 506,00 zł do wysokości 1142 162,00 zł,

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości
4524300,82 zł, zmniejsza się o kwotę 13 262,00 zł do wysokości 4537562,82 zł.

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 96948 920,93 zł zwiększa
się o kwotę 330235,85 zł do wysokości 97279 156,78 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 74782260,95 zł zwiększa się
o kwotę 330 235,85 zł do wysokości 75 112 496,80 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

budżetowej
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5. 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 kwocie 8 177798,66 zł ulegają zmianie z tytułu przesunięć miedzy paragrafami.
Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 5 Uchwały budżetowej wydatki o których mowa w ust. l obejmujące wydatki na zadania
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi, ustalone w załączniku Nr 10 do Uchwały dokonuje się zmian w ramach projektów:

a) "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług
publicznych Powiatu Kolskiego" - poprzez zwiększenie planu wydatków na 2018r. o kwotę
6273,00 zł do wysokości l 074364,01 zł.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Dochody budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 64736,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 852 rozdz. 85202§2130
Dział 854 rozdz. 85403§0830
Dział 854 rozdz. 85403§0970
Dział 854 rozdz. 8541 0§0690
Dział 854 rozdz. 8541 0§0970

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

14134,00 zł
20000,00 zł

1000,00 zł
694,00 zł

28908,00 zł

kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.

1 097 522,00 zł
115200,00 zł

l 000,00 zł
26,00 zł

22000,00 zł

Dochody budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 394971,85 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§0870
Dział 600 rozdz. 60014§0950
Dział 710 rozdz. 710 15§0920
Dział 756 rozdz. 75618§0490
Dział 756 rozdz. 75618§0910
Dział 758 rozdz. 75801§2920
Dział 758 rozdz. 75802§2760
Dział 801 rozdz. 80115 §061O
Dział 80 l rozdz. 80115 §0750
Dział 801 rozdz. 80115§0970
Dział 80 l rozdz. 80115 §097 8
Dział 801 rozdz. 80130§0610
Dział 801 rozdz. 80130§0750
Dział 801 rozdz. 80130§0830
Dział 852 rozdz. 85202§0830
Dział 853 rozdz. 85324§0970
Dział 853 rozdz. 85333§2690
Dział 854 rozdz. 8541 0§0750
Dział 854 rozdz. 8541 0§0830
Dział 855 rozdz. 85508§2130

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

7000,00 zł
1 000,00 zł

80,00 zł
91 000,00 zł

l 000,00 zł
15000,00 zł
59294,00 zł

130,00 zł
9936,00 zł
2 130,00 zł

13262,00 zł
110,00 zł
170,00 zł

6440,00 zł
25000,00 zł
17256,85 zł
51400,00 zł

1 000,00 zł
73123,00zł
20640,00 zł

kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.

13 000,00 zł
8000,00 zł

300,00 zł
l 145 000,00 zł

5000,00 zł
32 698 708,00 zł

59294,00 zł
1462,00 zł

38336,00 zł
8970,00 zł

15491,00 zł
910,00 zł

21 670,00 zł
61 440,00 zł

4 100 000,00 zł
77 256,85 zł

494 300,00 zł
98 166,00 zł

634 000,00 zł
20640,00 zł
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8. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 690 491,50 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§4040 o kwotę 1 322,00 zł kwota po zm. 70448,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§4170 o kwotę lO 000,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§4390 o kwotę 890,00 zł kwota po zm. 1 100,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§4410 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 1 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§4440 o kwotę 599,00 zł kwota po zm. 23401,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§4480 o kwotę I 300,00 zł kwota po zm. 4700,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§4530 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 500,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§4590 o kwotę 3000,00 zł kwota po zm. 3000,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§4217 o kwotę 13600,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§4219 o kwotę 2400,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§4300 o kwotę 6273,00 zł kwota po zm. 67727,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§4707 o kwotę 7611,92zł kwota po zm. 5300,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§4709 o kwotę 1 338,58 zł kwota po zm. 940,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4010 (zadania zlecone) o kwotę 2432,00 zł kwota po zm. 82 114,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4110 (zadania zlecone) o kwotę 524,00 zł kwota po zm. 61376,00zł
Dział 710 rozdz. 71015§4210 (zadania zlecone) o kwotę 981,00 zł kwota po zm. 15486,00 zł
Dział 710 rozdz. 710l5§4260 (zadania zlecone) o kwotę 1 250,00 zł kwota po zm. 4750,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4270 (zadania zlecone) o kwotę 939,00 zł kwota po zm. 61,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4300 (zadania zlecone) o kwotę 8000,00 zł kwota po zm. 32000,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4360 (zadania zlecone) o kwotę 490,00 zł kwota po zm. 1010,00 zł
Dział 710 rozdz. 710 15§4700 (zadania zlecone) o kwotę 300,00 zł kwota po zm. 700,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§4120 O kwotę 24 100,00 zł kwota po zm. 95900,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§4440 o kwotę 78,00 zł kwota po zm. 125012,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §3020 (zadania zlecone) o kwotę 300,00 zł kwota po zm. 2900,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §4050 (zadania zlecone) o kwotę 55 161,00 zł kwota po zm. 2 966 542,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §4110 (zadania zlecone) o kwotę 685,00 zł kwota po zm. 24900,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §4120 (zadania zlecone) o kwotę 160,00 zł kwota po zm. 3329,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §4260 (zadania zlecone) o kwotę 6 186,00 zł kwota po zm. 80 114,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§4270 (zadania zlecone) o kwotę 1200,00 zł kwota po zm. 63400,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §4280 (zadania zlecone) o kwotę I 039,00 zł kwota po zm. 14961,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §4300 (zadania zlecone) o kwotę 12544,00 zł kwota po zm. 52 199,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§4360 (zadania zlecone) o kwotę 289,00 zł kwota po zm. 18671,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §4390 (zadania zlecone) o kwotę 581,00 zł kwota po zm. 419,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§4410 (zadania zlecone) o kwotę 452,00 zł kwota po zm. 3548,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §4430 (zadania zlecone) o kwotę 300,00 zł kwota po zm. 3200,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §4440 (zadania zlecone) o kwotę 118,00 zł kwota po zm. 3439,00 zł
Dział 754 rozdz. 75495§4210 o kwotę I 500,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§4360 o kwotę 603,00 zł kwota po zm. 797,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 III §3020 o kwotę 2500,00 zł kwota po zm. I 285,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§4360 o kwotę 876,00 zł kwota po zm. 654,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§3020 o kwotę 6077,00 zł kwota po zm. 150837,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4140 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 600,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80115 §4l70 o kwotę l 552,00 zł kwota po zm. 41 805,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4260 o kwotę 8450,00 zł kwota po zm. 332 928,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4280 o kwotę 650,00 zł kwota po zm. 3 400,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4300 o kwotę 3 130,00 zł kwota po zm. 108 284,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4360 o kwotę 134,00 zł kwota po zm. 22 105,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80115 §441 O o kwotę I 901,00 zł kwota po zm. 6999,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4430 o kwotę 3782,00 zł kwota po zm. 26058,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4440 o kwotę 183,00 zł kwota po zm. 333 160,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4700 o kwotę I 631,00 zł kwota po zm. 6 143,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80117 §2540 o kwotę 100 000,00 zł kwota po zm. 368 983,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4120 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 106 526,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120§4140 o kwotę 400,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4260 o kwotę 2555,00 zł kwota po zm. 313 330,00 zł
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Dział 801 rozdz. 80120§4270 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 89390,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4280 o kwotę 750,00 zł kwota po zm. 1 950,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4300 o kwotę 5 529,00 zł kwota po zm. 49711,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4360 o kwotę 526,00 zł kwota po zm. 7266,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4410 o kwotę 465,00 zł kwota po zm. 5635,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4430 O kwotę 1 483,00 zł kwota po zm. 7656,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4480 o kwotę 315,00 zł kwota po zm. 285,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120§4530 o kwotę 157,00 zł kwota po zm. 543,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4700 o kwotę I 586,00 zł kwota po zm. 934,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§3020 o kwotę I 500,00 zł kwota po zm. 5212,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4430 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 3200,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80134§4360 o kwotę l 703,00 zł kwota po zm. 471,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§4210 o kwotę 5651,00 zł kwota po zm. 6870,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§4420 o kwotę 203,00 zł kwota po zm. 788,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151 §2540 o kwotę 164 365,00 zł kwota po zm. 4 058 708,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151 §3020 o kwotę 461,00 zł kwota po zm. 2324,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151 §4120 o kwotę 60,00 zł kwota po zm. 8333,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80151 §4260 o kwotę 3478,00 zł kwota po zm. 22686,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151 §4300 o kwotę 2024,00 zł kwota po zm. 7983,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151 §4360 o kwotę 358,00 zł kwota po zm. 392,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152 §40 IO o kwotę 827,00 zł kwota po zm. 63033,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152 §411O o kwotę 110,00 zł kwota po zm. 12 129,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§4120 o kwotę 64,00 zł kwota po zm. 1 590,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§4260 o kwotę 159,00 zł kwota po zm. 6316,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§4300 o kwotę 561,00 zł kwota po zm. 1 339,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§2360 o kwotę 215,00 zł kwota po zm. 435 177,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§3020 o kwotę 3500,00 zł kwota po zm. lO 500,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§411 O o kwotę 27000,00 zł kwota po zm. 443 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§4120 O kwotę 3000,00 zł kwota po zm. 44000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§4170 o kwotę 3500,00 zł kwota po zm. 51 500,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§4220 o kwotę 20000,00 zł kwota po zm. 390 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§4260 o kwotę 10000,00 zł kwota po zm. 330 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§4300 o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 218 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§4360 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 11000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§441 O O kwotę 1 000,00 zł kwota po zm. 1 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§4440 o kwotę 7028,00 zł kwota po zm. 91 972,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§4480 o kwotę 1 800,00 zł kwota po zm. 19200,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§4700 o kwotę 1 000,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§411 O o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 102500,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4120 o kwotę I 500,00 zł kwota po zm. lO 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4260 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 2000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4280 o kwotę 69,00 zł kwota po zm. 231,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4360 o kwotę 450,00 zł kwota po zm. 7550,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§441 O o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 5500,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4610 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. l 000,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§3020 o kwotę 837,00 zł kwota po zm. 5524,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4110 o kwotę 190,00 zł kwota po zm. 275910,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4120 o kwotę 259,00 zł kwota po zm. 27741,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4170 o kwotę 840,00 zł kwota po zm. 2560,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4260 o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 40000,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4270 o kwotę 2453,00 zł kwota po zm. 2547,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4280 o kwotę 142,00 zł kwota po zm. 2 158,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4360 o kwotę 410,00 zł kwota po zm. 4 190,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4400 o kwotę 296,00 zł kwota po zm. 3217,00zł
Dział 853 rozdz. 85333§4410 o kwotę 125,00 zł kwota po zm. 875,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4430 o kwotę I 556,00 zł kwota po zm. 3444,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4440 o kwotę 4392,00 zł kwota po zm. 49608,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4700 o kwotę 290,00 zł kwota po zm. 810,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 §4120 o kwotę 4535,00 zł kwota po zm. 9869,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 §421O o kwotę 21 000,00 zł kwota po zm. 17000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§4360 O kwotę 700,00 zł kwota po zm. 300,00 zł
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Dział 854 rozdz. 85406§3020 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. l 090,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§4120 o kwotę 4534,00 zł kwota po zm. 10390,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§4170 o kwotę 1070,00 zł kwota po zm. 13 149,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§4270 o kwotę 893,00 zł kwota po zm. 1 107,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§4360 o kwotę 1 370,00 zł kwota po zm. 3630,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§441 O o kwotę 1200,00 zł kwota po zm. l 800,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§3020 O kwotę l 335,00 zł kwota po zm. 35937,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§4220 o kwotę 16500,00 zł kwota po zm. 426 500,00 zł
Dział 854 rozdz. 8541 0§4260 o kwotę 23000,00 zł kwota po zm. 250 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 8541 0§4360 o kwotę l 800,00 zł kwota po zm. 5350,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§4410 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 500,00 zł

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 1 020727,35 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§3020 o kwotę 3000,00 zł kwota po zm. 23000,00 zł
Dział 600 rozdz. 600 14§40 1O o kwotę 1 322,00 zł kwota po zm. 1 025 882,00 zł
Dział 600 rozdz. 600 14§421 O o kwotę 40000,00 zł kwota po zm. 1 012200,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§4270 o kwotę 37289,00 zł kwota po zm. 1 027289,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§4300 o kwotę 37000,00 zł kwota po zm. 1 001 060,00 zł
Dział 710 rozdz. 710 12§4307 o kwotę 21 211,92 zł kwota po zm. 425823,91 zł
Dział 710 rozdz. 71012§4309 o kwotę lO 011,58 zł kwota po zm. 89568,60 zł
Dział 710 rozdz. 710 15§4020 (zadania zlecone) o kwotę 13 139,00 zł kwota po zm. 240 645,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4120 (zadania zlecone) o kwotę 202,00 zł kwota po zm. 3402,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4170 (zadania zlecone) o kwotę 366,00 zł kwota po zm. 2466,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4390 (zadania zlecone) o kwotę 861,00 zł kwota po zm. 861,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4400 (zadania zlecone) o kwotę 12,00 zł kwota po zm. 512,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4410 (zadania zlecone) o kwotę 336,00 zł kwota po zm. 4348,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§4110 o kwotę 20000,00 zł kwota po zm. 907 100,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§4170 o kwotę 4 100,00 zł kwota po zm. 46 100,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §4060 (zadania zlecone) o kwotę 55 161,00 zł kwota po zm. 148030,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§4210 (zadania zlecone) o kwotę 23854,00 zł kwota po zm. 196461,00 zł
Dział 754 rozdz. 75495§4300 o kwotę I 500,00 zł kwota po zm. 8000,00 zł
Dział 758 rozdz. 75818§481 O o kwotę 80092,00 zł kwota po zm. 333 907,75 zł
Dział 80 l rozdz. 80 l 02§40 IO o kwotę 67354,00 zł kwota po zm. I 244753,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80102§411 ° o kwotę 4715,00 zł kwota po zm. 190 322,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§4300 o kwotę 603,00 zł kwota po zm. 6971,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 II 1§40 1O o kwotę 13727,00 zł kwota po zm. 433 171,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 III §4260 o kwotę 1 000,00 zł kwota po zm. 7396,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 III §4300 o kwotę 2376,00 zł kwota po zm. 13 853,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4010 o kwotę III 207,00 zł kwota po zm. 6592 021,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115 §41 10 o kwotę 29710,00 zł kwota po zm. 1 169 282,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115 §421 O o kwotę 10096,00 zł kwota po zm. 250 305,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4240 o kwotę 15000,00 zł kwota po zm. 97 130,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4270 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 223597,59 zł
Dział 801 rozdz. 80117 §40 1O o kwotę 22700,00 zł kwota po zm. 651416,00 zł
Dział 801 rozdz.80120§40l0 o kwotę 41 706,00 zł kwota po zm. 4967499,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4110 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 883 005,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4010 o kwotę 27600,00 zł kwota po zm. I 104 133,20 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4170 o kwotę 310,00 zł kwota po zm. 21410,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4260 o kwotę 6720,00 zł kwota po zm. 114820,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 134§40 l O o kwotę 21 832,00 zł kwota po zm. I 107 015,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 134§411 O o kwotę 701,00 zł kwota po zm. 165 679,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§4300 o kwotę l 703,00 zł kwota po zm. 6803,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§4300 o kwotę 1000,00 zł kwota po zm. 32 553,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§4700 o kwotę 528,00 zł kwota po zm. 60668,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151 §40 1O o kwotę 70,00 zł kwota po zm. 405 048,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151 §421O o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 55429,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151 §4440 o kwotę 28,00 zł kwota po zm. 15 131,00 zł
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Dział 801 rozdz. 80152§4210
Dział 801 rozdz. 80152§4440
Dział 852 rozdz. 85202§4010
Dział 852 rozdz. 85202§421 O
Dział 852 rozdz. 85202§4230
Dział 852 rozdz. 85202§4270
Dział 852 rozdz. 85218 §40 10
Dział 852 rozdz. 85218 §421O
Dział 852 rozdz. 852l8§4300
Dział 853 rozdz. 85333§4010
Dział 853 rozdz. 85333§4140
Dział 853 rozdz. 85333 §421O
Dział 853 rozdz. 85333§4300
Dział 854 rozdz. 85403§4110
Dział 854 rozdz. 85403 §441O
Dział 854 rozdz. 85406§4010
Dział 854 rozdz. 85406§4110
Dział 854 rozdz. 85406§4240
Dział 854 rozdz. 85406§4300
Dział 854 rozdz. 8541 0§40 IO
Dział 854 rozdz. 8541 0§41 10
Dział 854 rozdz. 85410§4140
Dział 854 rozdz. 8541 0§421 O
Dział 854 rozdz. 8541 0§4270
Dział 854 rozdz. 85410§4280
Dział 854 rozdz. 85410§4300

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

1 716,00 zł
5,00 zł

30000,00 zł
18409,00 zł
4500,00 zł

43000,00 zł
14000,00 zł
8519,00 zł
3256,85 zł

43900,00 zł
512,00 zł

14558,00 zł
9220,00 zł
4535,00 zł

700,00 zł
18636,00 zł
4534,00 zł
4640,00 zł

893,00 zł
31 929,00 zł
6615,00zł

14371,00 zł
4950,00 zł
2835,00 zł

350,00 zł
1000,00 zł

9. W załączniku Nr 6 do Uchwały dokonuje się następujących zmian:

kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.

1) zmniejsza się dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a) dla Placówek oświatowych niepublicznych

z przeznaczeniem na dofinansowanie Branżowych szkół l stopnia
w dziale 80 l , rozdział 80117 § 2540 o kwotę 100 000,00 zł do wysokości

22604,00 zł
1421,00 zł

2510000,00 zł
218221,00 zł
84500,00 zł

282 201,00 zł
639426,00 zł

15519,00zł
62054,32 zł

l 669 170,00 zł
5012,00 zł

42558,00 zł
71 220,00 zł

105 594,00 zł
5240,00 zł

648 636,00 zł
112299,00 zł
13140,00zł
12 893,00 zł

l 173 143,00 zł
219446,00 zł

14371,00 zł
52592,00 zł
61 445,25 zł
l 590,00 zł

42024,00 zł

368 983,00 zł

b) dla Placówek oświatowych niepublicznych
z przeznaczeniem na Dofinansowanie kosztów zwiqzanych z prowadzeniem szkól niepublicznych
- kwalifikacyjne kursy zawodowe
w dziale 801, rozdział 80151 § 2540 o kwotę 164365,00 zł do wysokości 4058708,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 253 815,75 zł zwiększa się
o kwotę 80092,00 zł do wysokości 333907,75 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 Powiatu Kolskiego

Ih~(~
Marek Ś-wfątek



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 111/17 /2018
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 13 grudnia 2018 roku

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

I. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 87955017,51 zł.

l. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 64 736 ,00 zł
a) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 14 134,00 zł

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 14 134,00 zł
§2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2018 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-
13111.484.2018.7 z dnia 26.11.2018) dla:
- DPS w Kole ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 13 919,00 zł
- DPS w Kole ul. Blizna 55 o kwotę 215,00 zł.
Zmiana wysokości dotacji wynika z korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych
wg starych zasad za okres od sierpnia do października 2018 r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1530
z późno zm.)

b) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50602,00 zł
rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze o kwotę 21 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług
§ 0970 Wpływy z równych dochodów
Zmniejsza się plan dochodów w ZOEW w Kole m.in. z tytułu zmniejszonej ilości żywionych dzieci
i pracowników oraz braku samochodu służbowego na dowozy dzieci do szkoły z powodujego
długiej naprawy.
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 29602,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
§ 0970 Wpływy z równych dochodów
Zmniejsza się plan dochodów w ZOEW w Kole z tytułu niewykonania dochodów.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 394971,85 zł
a) dział 600- Transport i łączność

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu sprzedaży płytek i bloczków betonowych
pochodzących z rozbiórki oraz z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew rosnących w pasie
drogowym.
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu odkodowania wpłacanego przez
ubezpieczycieli za szkody powstałe w infrastrukturze drogowej na skutek działań osób trzecich.

b) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 80,00 zł
rozdział 71015- Nadzór budowlany o kwotę 80,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Zwiększa się plan dochodów w PINB w Kole z tytułu odsetek z rachunku bankowego.

c) dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 92 000,00 zł

o kwotę 8 000,00 zł
o kwotę 8 000,00 zł



-2-

rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 92 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole:
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
W związku Z wysokim zaawansowaniem wykonania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa
drogowego, za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz opłatę za
umieszczenie reklam w pasie drogowym,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
W tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie opłat za zajęcie pasa drogowego.

d) dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 74294,00 zł
rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 15 000,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Zwiększa się plan dochodów przyznanych na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki
w szkołach Publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego
rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły
kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje
w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2018 (Pismo Ministra Finansów
Nr ST5.4751.8.2018.17p z 30.10.2018r.)
rozdział 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 59 294,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymanymi środkami rezerwy subwencji ogólnej dla
Powiatów (Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2018 z 12 grudnia 2018 r.)

e) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 32 178,00 zł
rozdział 80115 - Technika o kwotę 25458,00 zł
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów
i ich duplikatów
Zwiększa się plan dochodów w ZSE-A w Kole z tytułu wydania duplikatu świadectw szkolnych
§ 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
Zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 7 000,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę 2 936,00 zł.

§ 0970 Wpływy z równych dochodów
Zwiększa się plan dochodów w :
- ZSRCKU w Kościelcu w związku z wpłatami za dostawę wody o kwotę 2 100,00 zł,
- ZSE-A w Kole z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zasiłków i podatku dochodowego od
fizycznych oraz innych dochodów o kwotę 30,00 zł.
§ 0978 Wpływy z równych dochodów
Zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu w związku z otrzymaniem dopłat do gruntów
rolnych.
rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 6720,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w ZST w Kole:
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów
i ich duplikatów
Z tytułu wydanych duplikatów świadectw szkolnych,
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytoriałnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
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charakterze
w związku Z wynajmem placu manewrowego do nauki jazdy.
§0830 Wpływy z usług
z tytułu wpłat za media.

n dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej
§0830 Wpływy z usług
Zwiększa się pan dochodów w DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego 21, z tytułu odpłatności za
pobyt mieszkańców w Domu oraz odpłatności za leki powyżej limitu NFZ.

g) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę
rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 17 256,85 zł
§ 0970 Wpływy z równych dochodów
Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole w tytułu wypracowanych większych niż
zaplanowano kosztów obsługi z realizowanych zadań ze środków PFRON.
rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy o kwotę 51 400,00 zł
§2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
NrDF.1.4021.44.7.2018.AMa/MG z 24.10.2018r. o przyznaniu środków Funduszu Pracy
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specj alnych oraz składek na ubezpieczenie
społeczne.

h) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 74123,00 zł
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 74 123,00 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
Zwiększa się plan dochodów w ZOEW w Kole z tytułu czynszu za wynajem biur i noclegi.
§ 0830 Wpływy z usług
Zwiększa się plan dochodów w:
- ZOEW w Kole o kwotę 42 973,00 zł, za zakwaterownie i wyżywienie,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 30 150,00 zł, w związku ze zwiększonymi wpłatami za
wyżywienie, zakwaterowanie oraz świadczone usługi noclegowe.

i) 855-Rodzina o kwotę 20640,00 zł
rozdział 85508- Rodziny zastępcze o kwotę 20 640,00 zł
§ 2130 Dotacje cełowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2018 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-
13111.400.2018.8 z dnia 18.10.2018). Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej
w ustawie budżetowej na rok 2018 i przeznaczone są na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.

o kwotę
o kwotę 25 000,00 zł

25000,00 zł

68656,85 zł

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 97279 156,78 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 690491,50 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 18 611,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 18611,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PZD w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

b) dział 710-Działalność usługowa o kwotę 46 139,50 zł
rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 31 223,50 zł
Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu pn. "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów
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publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego" celem
dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 71015- Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 14916,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PINB w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

c) dział 750-Administracja publiczna o kwotę 24 178,00 zł
rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 24 178,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w związku z dokonaną korektą
ZFŚS oraz celem dostosowania do zakresu realizowanych zadań

d) dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 80 515,00 zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

o kwotę 79 015,00 zł
w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanychZmniejsza się plan wydatków w KPPSP

zadań.
rozdział 75495-Pozostała działalność o kwotę 1 500,00 zł
Zrnniej sza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem dostosowania planu do
zakresu realizowanych zadań.

e) dział 801-0świata i wychowanie o kwotę 331259,00 zł
rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 603,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.
rozdział 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 3376,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.
rozdział 80115 - Technika
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu w:
- ZST w Kole o kwotę: 2 750,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę: 3 633,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę: 13 507,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę: 8273,00 zł.
Różnica w kwocie 173,00 zł stanowi kompensatę §§
rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w
rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu w:
- ZST w Kole o kwotę: 730,00 zł,
- LO w Kole o kwotę: 16 176,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę: 5 830,00 zł.
Różnica w kwocie 5 970,00 zł stanowi kompensatę §§ w Postanowieniu uchwały.
rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe o kwotę 2 500,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem urealnienia planu.
rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu.
rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu w:
- LO w Kole o kwotę 630,00 zł
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 5 326,00 zł
Różnica w kwocie 102,00 zł wynika z kompensaty w Postanowieniu uchwały
rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 170 746,00 zł
Zmniej sza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w:

o kwotę 27990,00 zł

w Postanowieniu uchwały.
o kwotę 100000,00 zł

Kole celem urealnienia planu.
o kwotę 16 766,00 zł

1 703,00 zł

5854,00 zł
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- ZSRCKU w Kościelcu O kwotę 6 283,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 1 658,00 zł,
- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 164365,00 zł.
Różnica w kwocie 1 560,00 zł wynika z kompensaty w Postanowieniu uchwały.
rozdział 80152 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę 1 721,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSP w Kłodawie celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.

f) dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej
Zmniejsza się plan wydatków w:
- DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 84 828,00 zł w związku z m.in.
koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS, celem urealnienia planu oraz zmniejszeniem
planu dotacji celowych na 2018 r. (13 919,00 zł), wynika to z korekty planu pod kątem
wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od sierpnia do października 2018 r.,
- DPS w Kole przy ul. Blizna 55 o kwotę 215,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji
celowych na 2018 r. , wynika to z korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych
wg starych zasad za okres od sierpnia do października 2018 r.
rozdział 85218- Pozostałe centra pomocy rodzinie o kwotę 8 519,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PCPR w Kole celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.

g) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 16 790,00 zł
rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 16790,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PUP w Kole celem urealnienia planu.

h) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 79437,OOzł
rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 26235,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 10067,00 zł
Kole celem dostosowania planu do zakresu

o kwotę 93 562,00 zł
o kwotę 85 043,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w
realizowanych zadań.
rozdział 85410- Internaty ibursy szkolne o kwotę 43 135,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w
- w ZOEW w Kole o kwotę 29635,00 zł,
- w ZSRCKU w Kościeleu o kwotę16 500,00 zł.
Różnica w kwocie 3 000,00 zł wynika z kompensaty §§ w Postanowieniu uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 020 727,35 zł
a) dział 600- Transport i łączność

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe
Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na:
- wynagrodzenia,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników
fizycznych,

- zakup materiałów wykorzystywanych do bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, zakup
paliwa, piasku i soli do realizacji zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych,

- na usługi remontowe,
- opłacenie robót związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, m.in. na wycinkę
drzew rosnących w pasie drogowym.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§

o kwotę 118 611,00 zł
o kwotę 118 611,00 zł



-6-

w planie wydatków.
b) dzial 710-Działalność usługowa o kwotę 46 139,50 zł

rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 31 223,50 zł
Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów
publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego"
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu oraz kosztów
promocji tego projektu.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 71015- Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 14916,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
członków korpusu służby cywilnej, na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wyższych kosztów umowy
zlecenia oraz dodatkowej pracy związanej z montażem serwera, na składki na Fundusz Pracy, na
wykonanie ekspertyzy prowadzonego postępowania, na opłaty z tytułu kosztów administracyjnych
oraz na delegacje służbowe pracowników.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

c) dział 750-Administracja publiczna o kwotę 24 100,00 zł
rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 24 100,00 zl
Zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do zakresu realizowanych zadań.

d) dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 80 515,00 zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

o kwotę 79 015,00 zł
Zwiększa się plan w KPPSP w Kole na nagrody uznaniowe i nagrody dla funkcjonariuszy
zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na zakup materiałów
i wyposażenia.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 75495 - Pozostała działalność o kwotę 1 500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na zakup usług celem dostosowania
do zakresu realizowanych zadań.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

e) dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 80092,00 zł
rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 80092,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na rezerwę ogólną.

f) dział 80l-0świata i wychowanie
rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole na:
- wywóz nieczystości, ochronę mienia i ścieki,
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.
Środki na te cele pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole na :
- na wynagrodzenia,
- energię elektryczną i cieplną,
- wywóz nieczystości i ścieki,
- monitoring,
- zakup znaczków pocztowych,
- naprawę samochodu służbowego.
Środki na te cele pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 80115 - Technika o kwotę

o kwotę 385 407,00 zł
o kwotę 72 672,00 zł

17103,00 zł

166 513,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
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a) ZST w Kole na wynagrodzenia o kwotę 40 700,00 zł.
Środki na te cele pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

b) ZSE-A w Kole o kwotę 31 129,00 zł:
- na zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu dla szkoły oraz na zakup środków chemicznych:

3096,00 zł,
- na wynagrodzenia i na wypłatę pracownikom zasiłków chorobowych, macierzyńskich i
rodzicielskich: 28 033,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

c) ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 86 584,00 zł:
- na zakup nawozów niezbędnych do uprawy gruntów rolnych: 7 000,00 zł
- na naprawę sprzętu: 500,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, wypłatę zasiłków chorobowych:
64084,00 zł,
Środki na te cele pochodzą z dochodów z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

- na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki (środki z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej): 15 000,00 zł

d) ZSP w Kłodawie na wynagrodzenia oraz realizację odpisu na ZFŚS o kwotę 8 273,00 zł:
Środki na ten cel z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Różnica w kwocie 173,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
uchwały.

rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 22 700,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole na wynagrodzenia.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące o kwotę 43706,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
a) ZST w Kole o kwotę 27670,00 zł, na opłatę za zużyte ciepło, internet oraz na wynagrodzenia.

Środki na ten cel pochodzą z dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
b) LO w Kole o kwotę 16 176,00 zł, na wynagrodzenia, wypłatę zasiłków ZUS oraz na delegacje za

dojazd nauczycieli na nauczanie indywidualne.
Środki na te cele pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie ,wydatków.

c) ZSP w Kłodawie o kwotę 5 830,00 zł, na wynagrodzenia.
Środki na te cele pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

Różnica w kwocie 5 970,00 zł wynika z kompensaty w Postanowieniu uchwały.
rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 34 630,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole na:
- wynagrodzenia,
- opłatę za zużyte ciepło oraz energię elektryczną,
- zapłatę wynagrodzenia z tytułu pełnienia dozoru mienia.
Środki na ten cel pochodzą z dochodów, z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 24236,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole na:
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne,
- przegląd i naprawę samochodu służbowego oraz serwis komputerów.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1 528,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
a) LO w Kole o kwotę 630,00 zł, na pokrycie kosztów szkolenia Rady Pedagogicznej.

Środki na te cele pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
b) ZSRCKU w Kościelcu o kwotę l 000,00 zł, na dofinansowanie nauczycieli na studiach

podyplomowych.
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Środki na te cele pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Różnica w kwocie 102,00 zł wynika z kompensaty w Postanowieniu uchwały.
rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 500,00 zł, na zakup środków czystości.
Środki na te cele pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZSP w Kłodawie o kwotę 1 658,00 zł, na wynagrodzenia oraz realizację odpisu na ZFŚS.
Środki na te cele pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Różnica w kwocie 1 560,00 zł wynika z kompensaty w Postanowieniu uchwały.
rozdział 80152 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę 1 721,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie na zakup materiałów i wyposażenia do sali zajęć
rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o specjalnym sposobie kształcenia oraz na
realizację odpisu na ZFŚS.
Środki na te cele pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

g) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 121 684,85 zł
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 95909,00 zł
Zwiększa się plan wydatków dla DPS w Kole ul. Poniatowskiego 21 na wynagrodzenia, zakup
wyposażenia w związku z prowadzonymi remontami, zakup urządzeń do bieżącego utrzymania
Domu, na zakup leków, na usługi remontowe, a w szczególności na usuniecie awarii windy i wymianę
zaworów przy hydrantach ppoż.
Środki na ten cel pochodzą z dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 85218- Pozostałe centra pomocy rodzinie o kwotę 25775,85 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole na wynagrodzenia, na zakup usług, m.in. usługi
psychologa w celu opiniowania rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, na zakup
materiałów biurowych oraz wymianę zużytego sprzętu i wyposażenia biurowego.
Środki na ten cel pochodzą z dochodów oraz z przesunięć pomiędzy § § w planie wydatków.

h) 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 68 190,00 zł
rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 68190,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole:
- na wpłaty na PFRON, na wymianę zniszczonego wyposażenia, usługi ochroniarskie, sprzątające,
koszty utrzymania sieci telefonicznej oraz na usługi pocztowe.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- na finansowanie kosztów nagród specj alnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, w związku
z przyznaniem na ten cel środków Funduszu Pracy przez Ministra Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej.

i) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 95988,00 zł
rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 5235,00 zł
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na wyjazdy
nauczycieli na nauczanie indywidualne.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 28 703,00 zł
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup
pomocy dla psychologa, na wywóz nieczystości, zakup znaczków oraz na abonament radiowo
-telewizyjny.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy § § w planie wydatków.
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 62050,00 zł
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole o kwotę 44 006,00 zł:
- na zakup środków czystości, koców i pościeli,
- na naprawę samochodu służbowego, wywóz nieczystości, serwis komputerów, naprawę sprzętu

kuchennego,

598,00 zł
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- na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne,
- zakup usług zdrowotnych,
- na składki PFRON.
Środki na te cele pochodzą z dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

Zwiększa się plan w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 21 044,00 zł:
- na wypłatę dodatków wiejskich,
- na wypłatę wynagrodzeń i zasiłków ZUS,
- na zakup środków czystości oraz wyposażenia do kuchni,
- na opłacenie faktur za gaz, wodę i ścieki,
- na naprawę sprzętu jednostki.
Środki na ten cel pochodzą z dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

Różnica w kwocie 3 000,00 zł wynika z kompensaty §§ w postanowieniu uchwały.

W dziale 855, rozdziale 85508 § 4010 zwiększa się plan wydatków PCPR w Kole o kwotę
20 640,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
narok2018.
Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018.
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w dziale 855, rozdziale
85508 § 4010 o kwotę 20640,00 zł zabezpieczonych ze środków własnych powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego



Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na "'018 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr 111/17/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa ~. 101269,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 101269,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9613,00

4300 Zakup usług pozostałych 10880,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 23000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 276,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00

710 Działałność usługowa 653500,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 163500,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 163000,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00

71015 Nadzór budowlany 490000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82114,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 240645,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26375,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61376,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3402,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2466,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15486,00

4260 Zakup energii 4750,00

4270 Zakup usług remontowych 61,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1000,00

4300 Zakup usług pozostałych 32000,00



Opłaty z tytułu zakupu usług telekon~nikaCyjnYCh

}
4360 1010,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 861,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 512,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4348,00

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 700,00

750 Administracja publiczna 188803,00... w

75011 Urzędy wojewódzkie 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 1499,33

4120 Składki na Fundusz Pracy 214,82

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14768,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 817,85

4300 Zakup usług pozostałych 4700,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 59289,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 59289,00
powiatowe i wojewódzkie

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5650,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 461,20

4120 Składki na Fundusz Pracy 138,80

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8500,00

4300 Zakup usług pozostałych 35039,00

752 Obrona narodowa
.s 36648,00,;

75212 Pozostałe wydatki obronne 6200,00

4300 Zakup usług pozostałych 3589,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2611,00



) l
75295 Pozostała działalność

r

30448,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30448,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5144 005,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5138145,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3200,00

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 177337,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 125020,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10139,00

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2966542,00

4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 148030,00

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 246882,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24900,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3329,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3398,00

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 623847,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 196461,00

4260 Zakup energii 80114,00

4270 Zakup usług remontowych 63400,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 14961,00

4300 Zakup usług pozostałych 52199,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18671,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 419,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3548,00

4430 Różne opłaty i składki 3200,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3439,00

4480 Podatek od nieruchomości 14 122,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 390,00

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1645,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2952,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 350000,00



l
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowycr. 5860,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5860,00

755 Wymiar sprawiedliwości , 250416,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250416,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 121451,76zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5512,48

4300 Zakup usług pozostałych 123451,76

801 Oświata i wychowanie 19790,66

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 19790,66

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 196,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19594,66

851 Ochrona zdrowia 1200562,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1200562,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1200000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562,00

855 Rodzina 523516,00

85504 Wspieranie rodziny 24800,00

3110 Świadczenia społeczne 24000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 682,48

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117,52

85508 Rodziny zastępcze 498716,00

3110 Świadczenia społeczne 493729,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4181,95

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 720,05

4120 Składki na Fundusz Pracy 85,00

Razem: 8 177 798,661

PRZEWO,IJN1CZĄ.CY
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego
Nr 111/17/2018z dnia 13 grudnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
powiatu na 2018 rok

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE
ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM

HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2018 ROK

Jednostka organizacyjna realizująca
Lp Dział Rozdział Nazwa programu I projektu program lub koordynująca wykonywanie Plan wydatków na 2018 r.

programu

1 074364,01

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz
1. 710 71012 uruchomienie elektronicznych usług publicznych Starostwo Powiatowe w Kole

wtym:Powiatu Kolskiego
- 900945,43 zł środki z Unii Europejskiej
- 173418,58 zł środki z Budżetu Powiatu

2247084,90

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym
2. 801 80130 elementem rozwoju gospodarczego obszaru Starostwo Powiatowe w Kole

funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego w tym:
- 2131440,69 zł środki z Unii Europejskiej
- 115644,21 zł środki z Budżetu Powiatu
- 0,00 zł (wydatki niekwalifikowalne)
środki z Budżetu Powiatu

801 80130 181 002,08

Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w
3. rozwoju społeczno-godpodarczym powiatów Zespół Szkół Technicznych w Kole

tureckiego i kolskiego wtym:

854 85416
- 153851,87 zł środki z Unii Europejskiej
- 9 050,07 zł środki z Budżetu Państwa
- 18 100,14 zł środki z Budżetu Powiatu
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4.
Ponadnarodowa mobilność uczniów iabsolwentów Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

332419,35
oraz kadry kształcenia zawodowego Ustawicznego w Kościelcu

w tym:

801 80195
- 312 419,35 zł środki z Unii Europejskiej
- 20000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne)
środki z Budżetu Powiatu

5. 801 80195
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

5600,00
Stai zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą

Ustawicznego w Kościelcu

do zdobycia lepszej pracy

w tym:
- 5 600,00 zł środki z Unii Europejskiej

Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie
31 241,65środowisk informatycznych wojewódzkich,

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w
6. 851 85195 narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Starostwo Powiatowe w Kole

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz w tym:
stworzenie sieci wymiany danych między - 31 241,65 zł środki z Budżetu Powiatu

podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

852 85218 1 221 745,07

7. Z Troską Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w tym:
- 1 031 179,98 zł środki z Europejskiego

853 85395 Funduszu Społecznego
- 150062,39 środki z Budżetu Państwa
- 40502.70 zł środki z Budżetu Powiatu

RAZEM 5093457,06

~~~:;CłD!'JICZj~CY
!Ia/)f/( ~lSkicg.

Marek ŚWiqtek
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego
Nr 111/17/2018 z dnia 13 grudnia 2018
roku w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2018 ROK

KLASYFIKACJA KWOTA DOTACJI
L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA

DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 107866,14

1 600 60004 2310 Miasto Konin
Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach 107866,14słupeckim, konińskim i kolskim~

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 0,00 0,00 8173176,68

2 851 85111 6220 Samodzielny Publiczny Zakład Dofinansowanie do zadania pn. "Rozbudowa pracowni badań 420000,00Opieki Zdrowotnej w Kole endoskopowych w SP ZOZ w Kole"

Dofinansowanie do zadnia pn.: "Rozbudowa, przebudowa i

3 851 85111 6220 Samodzielny Publiczny Zakład modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z 6928644,03
Opieki Zdrowotnej w Kole rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz

mieszkańców powiatu"
uonnansowarue 00 zaoarua pn. ··LaKup sprzętu
medycznego - przenośnego zestawu: respiratora,

4 851 85111 6220 Samodzielny Publiczny Zakład defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na 100000,00
Opieki Zdrowotnej w Kole potrzeby Izby Przyjęć i ergomerta rowerowego na potrzeby

Poradni Kardiologicznej"

Samodzielny Publiczny Zakład
Dofinansowanie do zadania pn. "Dostawa sprzętu

5 851 85111 6220 podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego 600000,00Opieki Zdrowotnej w Kole
bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole"

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa
Wielkopiskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie

6 851 85141 6300 Województwo Wielkopolskie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby 93291,00
Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska
Michałków w Ostrowie Wielkopiskim.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
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KLASYFIKACJA ""

~

BUDŻETOWA
KWOTA DOTACJI

L.P. NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
projektu pn.: 'Wyposażenie środowisk informatycznych

7 851 85195 6639 Województwo Wielkopolskie
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów

31241,65leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami
leczniczymi samorządu województwa"

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 53898,15

8 853 85311 2320 Powiat Koniński
Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

2820,00społecznej

9 853 85395 2057
Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską"

44450,53
10 853 85395 2059 6627,62

DZIAŁ 855 - RODZINA 0,00 0,00 645000,00

11 855 85508 2320
Jednostki Samorządu

Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 145000,00Terytorialnego

12 855 85510 2320
Jednostki Samorządu Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-

500000,00
Terytorialnego wychowawczych

DZIAŁ 921 - KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0,00 109420,00
13 921 92109 2710 Gmina Kłodawa Współogranizacja Imprez kulturalnych 3000,00

14 921 92109 2710 Gmina Dąbie Współogranizacja Imprez kulturalnych 2000,00

15 921 92116 2310 Gmina Miejska w Kole
Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w

101 420,00Kole

16 921 92118 2710 Gmina Miejska w Kole
Wydanie publikacji "Stulecie czynu niepodległościowego na

3000,00Ziemi Kolskiej"

RAZEM: 0,00 0,00 9089360,97
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 10000,00

17 010 01008 2830 Spółki wodne IBieżące utrzymanie urządzeń wodnych 10000,00

DZ/AŁ755 - Wymiar sprawiedliwości 0,00 0,00 121451,76

18 755 75515 2360
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

121451,76
działalność pożytku publicznego
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L.P. BUDŻETOWA
KWOTA DOTACJI

NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 4872196,00 0,00
Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół
niepublicznych, w tym:

801 80120 2540
Placówki oświatowe

- Liceum Ogólnokształcące 255236,00
19 niepubliczne

801 80116 2540 - Szkoły policealne 189269,00
801 80117 2540 - Branżowe szkoły I stopnia 368983,00

Razem: 000 813488,00 0...•..00

20 801 80151 2540
Placówki oświatowe Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół

4058708,00
niepubliczne niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA 0,00 0,00 670617,00

Dom Pomocy Społecznej dla
Dorosłych Zgromadzenia

21 852 85202 2360 Sióstr Małych Misjonarek Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu. 435 177,00
Miłosierdzia (Orionistek) w

Kole

Dom Pomocy Społecznej dla
Dorosłych Zgromadzenia

Dofinansowanie do zakupu i montażu windy w DPS przy ul.22 852 85202 6190 Sióstr Małych Misjonarek 0,00
Miłosierdzia (Orionistek) w

Blizna w Kole

Kole

Dom Pomocy Społecznej dla
Dorosłych Zgromadzenia

Zakup i montaż dźwigu osobowego dla Domu Pomocy23 852 85202 6190 Sióstr Małych Misjonarek
Społecznej Sióstr Orionistek w Kole przy ul. Blizna 55 235440,00

Miłosierdzia (Orionistek) w
Kole

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 218530,47 0,00

Warsztaty Terapii Zajęciowej

24 853 85311 2580
Polskiego Stowarzyszenia na

Dofinansowanie kosztów działalności placówki 103522,33Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Kole

Kolskie Stowarzyszenie Osób

25 853 85311 2580
Niepełnosprawnych "Sprawni

Dofinansowanie kosztów działalności placówki 56576,45Inaczej" przy ul. Dąbskiej w
Kole
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KWOTA DOTACJI
L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA

Warsztaty Terapii Zajęciowej

26 853 85311 2580
Stowarzyszenia "Sprawni

Dofinansowanie kosztów działalności placówki 45261,16Inaczej" przy ul. Dąbskiej w
Kłodawie

27 853 85395 2007
Terenowe Koło Polskiego 11 524,21

Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem

Na dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską"

28 853 85395 2009 Umysłowym w Kole 1 646,32

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 1 741108,00 20000,00

29 854 85412 2360
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

20000,00działalność pożytku publicznego

30 854 85404 2540 69291,00
Ośrodek Rehabilitacyjno- Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno -

Edukacyjno-Wychowawczy w wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej
Kole (OREW) umysłowo ze sprzężonymi kalectwami

31 854 85419 2540 1 671 817,00

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0,00 43000,00
Parafia Rzymsko-Katolicka

32 921 92120 2720
Narodzenia Najświętszej

Prace konserwatorsko-budowalne 20000,00Marii Panny w Chełmnie n.
Nerem

33 921 92195 2360
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

23000,00działalność pożytku publicznego

DZIAŁ 926 - SPORT I KUL TURA FIZYCZNA 0,00 0,00 63000,00

34 926 92695 2360
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

63000,00działalność pożytku publicznego
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KWOTA DOTACJI
L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI

DZIAŁ I ROZDZIAŁ I PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA

RAZEM: 0,00 6831 834,47 928068,76

OGÓŁEM:I 0,001 6831 834,471 10017429,731

OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:I 16 849 264,20 1

PRZEWODNICZĄ.CY
Rady POWWitu~~9.1SkiegO

(k4fft !jz/li r/I
Marek wiątek
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