
UCHWAŁA Nr VII/59/2019
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
U.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 94 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2019 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr V/43/2019 z dnia 30
stycznia 2019 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr VI/47/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku,
Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.19.21.2019 z dnia 13 marca 2019 roku) wprowadza się
następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 87621 955,58 zł zwiększa
się o kwotę 3 499 570,50 zł do wysokości 91 121 526,08 zł,
z tego:
l) dochody bieżące w wysokości 82242554,54 zł zwiększa SIę o kwotę 3067 631,60 zł do

wysokości 85310 186,14 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 5379401,04 zł zwiększa się o kwotę 431 938,90 zł do

wysokości 5 811 339,94 zł.

2. W § l ust. 2 pkt 4 Uchwały budżetowej
l) 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
1199256,01 zł zwiększa się o kwotę 211 938,90 zł do wysokości 1 411194,91 zł.

3. W § 2 ust. l Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 90759417,68 zł zwiększa
się o kwotę 4 053 843,19 zł do wysokości 94 813 260,87 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 75 013 022,21 zł zwiększa się o kwotę
3333287,17 zł do wysokości 78346309,38 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 15746395,47 zł zwiększa się o
kwotę 720 556,02 zł do wysokości 16 466 951,49 zł.
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6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:

l) Zmniejsza się wartość zadań pn.:
a) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego

obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - przebudowa części budynku
warsztatów ZST" o kwotę 71 972,43 zł do wysokości 0,00 zł (dz. 801, rozdz. 80130, par. 6050),

b) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - przebudowa części budynku
warsztatów ZST" o kwotę 67 990,45 zł do wysokości 0,00 zł (dz, 801, rozdz. 80130, par. 6057),

c) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - przebudowa części budynku
warsztatów ZST" o kwotę 90 355,24 zł do wysokości 0,00 zł (dz. 801, rozdz. 80130, par. 6059),

d) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych
w maszyny i urządzenia" o kwotę 136869,59 zł do wysokości 0,00 zł (dz, 801, rozdz. 80130, par.
6060).

2) Zwiększa się wartość zadań pn.:
a) ,,Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego

obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych
w maszyny i urządzenia" o kwotę 279929,35 zł do wysokości 809667,59 zł (dz, 801, rozdz.
80130, par. 6067),

b) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych
w maszyny i urządzenia" o kwotę 257814,38 zł do wysokości 285695,34 zł (dz. 801, rozdz.
80130, par. 6069).

3) Dodaje się nowe zadania pn.:
a) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3415P w miejscowości Krzewata " - 62 500,00 zł (dz. 600,

rozdz. 60014, par. 6050),
b) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438P Debowiczki-Głębokie" - 437 500,00 zł (dz. 600, rozdz.

60014, par. 6050),
c) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dqbiu" - 50000,00 zł

(dz. 600, rozdz. 60014, par.6050).

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 4 pkt l Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości
7 448 758,00 zł ulegają zmianie z tytułu przesunięć miedzy paragrafami.

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

8. W § 2 ust. 5 Uchwały budżetowej wydatki o których mowa w ust. 1 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) "Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy" - poprzez
zwiększenie planu wydatków na 2019 r. o kwotę 5 600,00 zł do wysokości 492 067,42 zł.
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b) Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru
funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" - poprzez zwiększenie planu wydatków na 2019
rok o kwotę 170 556,02 zł do wysokości 1 095 362,93 zł.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- Dochody budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 3 499 570,50 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6300 o kwotę 220 000,00 zł kwota po zm. 4 73 l 200,00 zł

Dział 758 rozdz. 7580 l § 2920 o kwotę 2 830 009,00 zł kwota po zm. 39230027,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80 l 15§ 0750 o kwotę 10 000,00 zł kwota po zm. 39110,00zł
Dział 80 l rozdz. 80 l 15§ 0960 o kwotę l 650,00 zł kwota po zm. I 650,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80 130§ 6257 o kwotę 211 938,90 zł kwota po zm. 809667,59 zł

Dział 852 rozdz. 85202§ 0830 o kwotę 225 000,00 zł kwota po zm. 4 350 000,00 zł

Dział 852 rozdz. 85218§ 0970 o kwotę 90,00 zł kwota po zm. 90,00 zł

Dział 855 rozdz. 85508§ 0640 O kwotę 11,60 zł kwota po zm. 11,60 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 0920 O kwotę 838,00 zł kwota po zm. 838,00 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 0970 o kwotę 33,00 zł kwota po zm. 33,00 zł

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

Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 427765,71 zł w następujących
pozycjach:

Dział 710 rozdz. 71015§ 4040 (zadania zlecone) o kwotę l 702,00 zł kwota po zm. 26798,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4210 (zadania zlecone) o kwotę l 000,00 zł kwota po zm. 2000,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4360 (zadania zlecone) o kwotę 365,00 zł kwota po zm. I 135,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4410 (zadania zlecone) o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 3500,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4050 (zadania zlecone) o kwotę 7790,00 zł kwota po zm. 3301966,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4550 (zadania zlecone) o kwotę 131,00zł kwota po zm. l 369,00 zł

Dział 801 rozdz. 80102§ 4010 o kwotę 12470,00 zł kwota po zm. l 351 122,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4110 O kwotę 2 143,00 zł kwota po zm. 249 159,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 I02§ 4120 o kwotę 305,00 zł kwota po zm. 35511,00zł
Dział 80 I rozdz. 80 l 02§ 4210 o kwotę 400,00 zł kwota po zm. 12600,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 l 02§ 4260 o kwotę 600,00 zł kwota po zm. 18400,00 zł
Dział 801 rozdz. 80l02§ 4300 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 4209,00 zł
Dział 80 I rozdz. 801 02§ 4440 o kwotę 2879,00 zł kwota po zm. 59462,00 zł

Dział 80 I rozdz. 80115 § 4040 o kwotę 2475,00 zł kwota po zm. 531 236,00 zł

Dział 80 I rozdz. 80 130§ 6050 o kwotę 71 972,43 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 130§ 6057 o kwotę 67990,45 zł kwota po zm. 0,00 zł
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Dział 80 I rozdz. 80130§ 6059 o kwotę 90355,24 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 6060 o kwotę 136 869,59 zł kwota po zm. 0,00 zł

Dział 852 rozdz. 85218§ 4040 o kwotę 1432,00 zł kwota po zm. 39409,00 zł

Dział 853 rozdz. 85333§ 4140 o kwotę 686,00 zł kwota po zm. 3814,00zł

Dział 854 rozdz. 8541 O§4260 o kwotę 25000,00 zł kwota po zm. 250 000,00 zł

Dział 926 rozdz. 92695 § 4170 o kwotę 600,00 zł kwota po zm. 5400,00 zł

Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 4 481 608,90 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 600 14§ 6050 o kwotę 550000,00 zł kwota po zm. 13 059 000,00 zł

Dział 710 rozdz. 710 15§ 4170 (zadania zlecone) o kwotę 3498,00 zł kwota po zm. 5998,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4400 (zadania zlecone) o kwotę 69,00 zł kwota po zm. 569,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4060 (zadania zlecone) o kwotę 7790,00 zł kwota po zm. 81 860,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4440 (zadania zlecone) o kwotę 131,00 zł kwota po zm. 3688,00 zł

Dział 757 rozdz. 75704§ 8030 o kwotę 151 000,00 zł kwota po zm. 989415,20 zł

Dział 758 rozdz. 75818§ 4810 o kwotę 42232,48 zł kwota po zm. 848 309,25 zł

Dział 801 rozdz. 80115§ 4010 o kwotę 2475,00 zł kwota po zm. 7 323 603,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4210 o kwotę 16097,89 zł kwota po zm. 229 20 1,89 zł

Dział 801 rozdz. 80130§ 6067 o kwotę 279929,35 zł kwota po zm. 809667,59 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 6069 o kwotę 257814,38zł kwota po zm. 285 695,34 zł

Dział 801 rozdz. 80 149§ 4010 o kwotę 12470,00 zł kwota po zm. 12470,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 149§ 4110 o kwotę 2143,00zł kwota po zm. 2 143,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 149§ 4120 o kwotę 305,00 zł kwota po zm. 305,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 149§ 4210 o kwotę 400,00 zł kwota po zm. 400,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 149§ 4260 o kwotę 600,00 zł kwota po zm. 600,00 zł
Dział 801 rozdz. 80149§ 4300 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 100,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 149§ 4440 o kwotę 2879,00 zł kwota po zm. 2879,00 zł

Dział 801 rozdz. 80151 § 2540 o kwotę 2 830009,00 zł kwota po zm. 6 596 874,00 zł

Dział 801 rozdz. 80195§ 4301 o kwotę 5600,00 zł kwota po zm. 413686,72 zł

Dział 852 rozdz. 85202§ 4010 o kwotę 35000,00 zł kwota po zm. 2 684 200,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4210 o kwotę 60000,00 zł kwota po zm. 189 276,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4270 o kwotę 133 000,00 zł kwota po zm. 148000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4280 o kwotę 3000,00 zł kwota po zm. 8000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4300 o kwotę lO 000,00 zł kwota po zm. 198000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4700 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 2000,00 zł

Dział 852 rozdz. 85218§ 4210 o kwotę 210,00 zł kwota po zm. 7210,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4400 o kwotę l 345,00 zł kwota po zm. 28945,00 zł

Dział 853 rozdz. 85311 § 2580 o kwotę 13912,80 zł kwota po zm. 206274,60 zł

Dział 853 rozdz. 85333§ 4040 o kwotę 686,00 zł kwota po zm. 117371,00 zł
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Dział 854 rozdz. 85410§ 4140 O kwotę 25000,00 zł kwota po zm. 25000,00 zł

Dział 855 rozdz. 85508§ 41 10 o kwotę 4650,00 zł kwota po zm. 34 192,00 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 4120 O kwotę 662,00 zł kwota po zm. 4871,00zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 4170 o kwotę 27000,00 zł kwota po zm. 127000,00 zł

Dział 926 rozdz. 92695§ 4430 O kwotę 600,00 zł kwota po zm. 1600,00 zł

11. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
dla:

a) Placówek oświatowych niepublicznych
dział 801, rozdział 80151 § 2540 o kwotę 2830009,00 zł do wysokości 6596874,00 zł

b) Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Kole

dział 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 6547,20 zł do wysokości 97070,40 zł

c) Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dqbskiej w Kole
dział 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 4 092,00 zł do wysokości 60669,00 zł

d) Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dqbskiej w Kłodawie
dział 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 3 273,60 zł do wysokości 48 535,20 zł

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

12. W§ 4 Uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę 554 272,69 zł.

§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

,,1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 3691 734,79 zł stanowi deficyt budżetu
powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym oraz przychody z
tytułu wolnych środków.
2. Ustala się:
- Przychody budżetu powiatu
- Rozchody budżetu powiatu

w wysokości 4 912 798,71 zł
l 221 063,92 zł"w wysokości

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

13. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej:
rezerwę ogólną w wysokości 537144,77 zł zwiększa się o kwotę 42 232,48 zł do wysokości
579377,25 zł.
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14. § 11 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się maksymalną kwotę wydatków w roku budżetowym 2019 na wykonanie zobowiązań z
tytułu poręczenia kredytów do wysokości 989 415,20 zł.

15. § 11 a Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się maksymalną wysokość poręczenia udzielanego przez Zarząd Powiatu Kolskiego w roku
budżetowym 2019 do sumy 2 145000,00 zł do końca 2024 roku.".

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu.Kolskiego

4mf 6?:x;,l/
Marek Świątek



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/59/2019

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 marca 2019 roku

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

I. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 91 121 526,08 zł.

l.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 499 570,50 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 220 000,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 220000,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 220 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z :
- Gminy Olszówka kwota 200 000,00 zł

(Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 lutego 2019 roku)
- Gminy Dąbie kwota 20 000,00 zł

(Uchwała Nr VI/79/20 19 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 marca 2019 roku)

b) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 2830009,00 zł
rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 2830009,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Zwiększa się cześć oświatową subwencji ogólnej na 2019 rok na podstawie załącznika do pisma
Ministra Finansów nr ST8.4750.2.20J9.

c) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 223588,90 zł
rozdział 80115- Technika o kwotę 11 650,00 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 10 000,00 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę l 650,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu w związku z wynajmowaniem pomieszczeń
oraz z tytułu otrzymanych dobrowolnych wpłat na rzecz szkoły.

rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 211 938,90 zł
§ 6257 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 ze środków UE o kwotę niezrealizowanych wydatków w roku 2018 w
ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego".

d) dział 852- Pomoc społeczna
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej
§ 0830 Wpływy z usług
Zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z tytułu odpłatności za pobyt, w
związku ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania oraz zmiany struktury mieszkańców.

o kwotę 225 090,00 zł
o kwotę 225 000,00 zł
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rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 90,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

e) dział 855- Rodzina o kwotę 882,60 zł
rozdział 85508- Rodziny zastępcze o kwotę 882,60 zł
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień o kwotę 11,60 zł
§ 0920 Wpływy pozostałych odsetek o kwotę 838,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 33,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole z tytułu kosztów upomnienia, pozostałych odsetek oraz
wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

II. W § 1 ust. 1Uchwały budżetowej ustala SIę plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 94 813 260,87 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 427765,71 zł
a) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 3567,00 zł

rozdział 71015- Nadzór budowalny (zadania zlecone) O kwotę 3567,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PINB w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

b) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7 921,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Kole (zadania zlecone)

O kwotę 7921,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole w związku z powstałymi oszczędnościami.

c) dział 801- Oświata i wychowanie
rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
Zmniejsza się plan wydatków w ZO-E-W w Kole
podziałce klasyfikacj i budżetowej.

o kwotę 388559,71 zł
o kwotę 18897,00 zł

celem ujęcia planu wydatków we właściwej

rozdział 80115 - Technika o kwotę 2 475,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 367187,71 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ramach projektu pn.: "Nowoczesne technologie w kształceniu
zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i
kolskiego" celem dostosowania planu do stopnia realizacji projektu.

d) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 1 432,00 zł
rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1 432,00 zł
Zmniej sza się plan wydatków w PCPR w Kole celem urealnienia planu.

e) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę
o kwotę

686,00 zł
686,00 zł
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Zmniejsza się plan wydatków w PUP w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

f) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25 000,00 zł
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 25 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZO-E-W w Kole celem zabezpieczenia środków na składki PFRON.

g) dział 926- Kultura fizyczna o kwotę 600,00 zł
rozdział 92695 - Pozostała działalność o kwotę 600,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań,

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 na realizację zadań:
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3415 w miejscowości Krzewata " - 62 500,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438P Dębowiczki-Głebokie" - 437500,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dqbiu" - 50000,00 zł
Środki na .powyższe zadania będą pochodziły z pomocy finansowej z Gm. Olszówka (200000,00 zł),
Gminy Dąbie (20 000,00 zł), a po stronie powiatu z wolnych środków (330 000,00 zł).

o kwotę 4481608,90 zł
o kwotę 550 000,00 zł

o kwotę 550 000,00 zł

b) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 3567,00 zł
rozdział 71015- Nadzór budowalny (zadania zlecone) O kwotę 3567,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na
wynagrodzenia bezosobowe oraz na pokrycie kosztów administracyjnych.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

c) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7921,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Kole (zadania zlecone)

O kwotę 7921,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy oraz
odpis na ZFŚS.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§w planie wydatków.

d) dział 757- Obsługa długu publicznego o kwotę 151 000,00 zł
rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 151 000,00 zł
Zmienia się plan wydatków w związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole z kwoty 765 000,00 zł do kwoty
l 935 000,00 zł z oprocentowaniem 4,2 % (marża 2,50 %, Wibor 1M 1,70%).
Zwiększenie planowanego kredytu o kwotę l 170 000,00 zł wynika z Wyroku Sądu Apelacyjnego w
Poznaniu.
W związku z powyższym Powiat Kolski zabezpiecza spłatę planowanego kredytu w postaci poręczenia
w wysokości 2 145 000,00 zł, z czego w roku 2019 kwotę 293 000,00 zł.

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

o kwotę 42 232,48 zł
o kwotę 42 232,48 zł
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f) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 3410822,62 zł
rozdział 80115 - Technika o kwotę 18572,89 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na
wynagrodzenia (2475,00 zł), zakup środków ochrony roślin ( 4447,89 zł) oraz szafek do szatni szkolnej
(II 650,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§w planie wydatków oraz z wolnych środków.

rozdzial80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 537743,73 zł
Zwiększa się plan wydatków w ramach projektu pn.: .Nowoczesne technologie w kształceniu
zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i
kolskiego" celem dostosowania planu do zakresu realizowanego projektu.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§w planie wydatków oraz ze zwiększenia planu
dochodów.

rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 18897,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZO-E-W w Kole w związku z funkcjonującym oddziałem
przedszkolnym i koniecznością ujęcia planu we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§w planie wydatków.

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 2830009,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół
niepublicznych.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 5600,00 zł
Zwiększa się nakłady finansowe w ramach projektu "Staż zawodowy uczniów ZSRCKU w Kościelcu
drogą do zdobycia lepszej pracy" z przeznaczeniem na opłacenie kursów językowych uczestników
stażu.
Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków.

g) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 243 555,00 zł
rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 242 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 celem uzupełnienia środków na
wynagrodzenia osobowe, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych
oraz na szkolenia pracowników.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z wolnych.

rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę l 555,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
oraz opłaty za administrowanie pomieszczeń.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§w planie wydatków oraz ze zwiększenia planu
dochodów.
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h) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 14 598,80 zł
rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

o kwotę 13 912,80 zł
Zwiększa się dotacje z budżetu powiatu dla:
aj Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w

Kole o kwotę 6547,20 zł,
b) Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dqbskiej w Kole

o kwotę 4 092,00 zł,
ej Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie

o kwotę 3 273,60 zł.
Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków.

rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 686,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole celem uzupełnienia środków na dodatkowe
wynagrodzenie roczne.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§w planie wydatków.

i) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25 000,00 zł
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 25000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZO-E- W w Kole celem zabezpieczenia środków na składki PFRON.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§w planie wydatków.

j) dział 855- Rodzina o kwotę 32312,00 zł
rozdział 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 32312,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole w związku z koniecznością zatrudnienia osoby do
pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinie zastępczej zawodowej.
Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków.

k) dział 926- Kultura fizyczna o kwotę
rozdział 92695 - Pozostała działalność o kwotę
Zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją projektu Szkolny Klub Sportowy.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§w planie wydatków.

600,00 zł
600,00 zł

III. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 554 272,69 zł
Zwiększa się plan przychodów pochodzących z tytułu wolnych środków o kwotę 554 272,69 zł.
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Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 20 9 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr VII/59/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa 89001,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89001,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57213,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9600,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 412,00

4300 Zakup usług pozostałych 6000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 276,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00

710 Działalność usługowa 712200,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 160200,00

4300 Zakup usług pozostałych 2500,00

4300 Zakup usług pozostałych 157200,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00

71015 Nadzór budowlany 552000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97232,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 297374,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26798,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5998,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00

4260 Zakup energii 6000,00

4270 Zakup usług remontowych 1000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00
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4300 Zakup usług pozostałych 30000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1135,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 569,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3500,00

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 1000,00

750 Administracja publiczna 204262,00

75011 Urzędy wojewódzkie 179262,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138312,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11700,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25600,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3650,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 25000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 300,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5200,00

752 Obrona narodowa 8000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 8000,00

4300 Zakup usług pozostałych 4000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4754 538,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4754538,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3000,00

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 183207,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 129219,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10601,00

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3301 966,00

4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 81 860,00



l "4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy - 269610,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26236,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3586,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6500,00

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 394062,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109428,00

4260 Zakup energii 82594,00

4270 Zakup usług remontowych 20000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 16000,00

4300 Zakup usług pozostałych 67435,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17760,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4000,00

4430 Różne opłaty i składki 4905,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3688,00

4480 Podatek od nieruchomości 14122,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 390,00

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 369,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2000,00

755 Wymiar sprawiedliwości 264000,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 264000,00

2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 128040,00
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12012,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13840,00

4300 Zakup usług pozostałych 110108,00

851 Ochrona zdrowia 1028373,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1028373,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 028373,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00

855 Rodzina 388384,00

85508 Rodziny zastępcze 388384,00



) lt
3110 Świadczenia społeczne

,
384500,16

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3245,45

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 558,87

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 79,52

Razem: 7 448 758,001
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Plan wydatków majątkowych na 2019 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr VII/59/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
600 Transport i łączność 13 059 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 13 059 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13059000,00

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynowie 80000,00

Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce 2100000,00

Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi 1 200000,00

Przebudowa drogi powiatowej 3403P na odcinku Powiercie Kolonia- 1096000,00Leśnica
Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków 157000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P - na odcinku Ruszków Drugi - 600000,00Police Średnie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w 50000,00Dąbiu

Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice 156000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Głogowa-Chełmno na odcinku 500000,00drogi Chełmno Parcele-Ladorudz

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P w Rdutowie 120000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3415P w miejscowości Krzewata 62500,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary-Luboniek 500000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438P Dębowiczki-Głębokie 437500,00

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3418P Ochle- 250000,00Młynek
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki- 250000,00Czołowo
Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 3405P na terenie Gm. 500000,00Kłodawa

Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu 500000,00

Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole 4500000,00

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00

O Gospodarka mieszkaniowa 60000,00-
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60000,00
Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego 60000,00nieruchomości

710 Działalność usługowa 308791,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 308791,00

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 262472,35
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 262472,35
oprogramowania i sprzętu komputerowego

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46318,65

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 46318,65
oprogramowania i sprzętu komputerowego

750 Administracja publiczna 600000,00

75020 Starostwa powiatowe 600000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550000,00

Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole 550000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50000,00
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Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie
50000,00Powiatowym w Kole

801 Oświata i wychowanie 1095362,93

80130 Szkoły zawodowe 1095362,93

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0,00
przebudowa części budynku warsztatów ZST

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0,00
przebudowa części budynku warszatatów ZST

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0,00
przebudowa części budynku warszatatów 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
wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 809667,59

I~ Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 809667,59
wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 285695,34

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 285695,34
wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia

851 Ochrona zdrowia 1343797,56

85111 Szpitale ogólne 1020000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 1 020000,00

finansów publicznych
Dofinansowanie do zadania pn.i'Rozbudowa, przebudowa i modernizacja
oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych 1 020000,00
świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"

85195 Pozostała działalność 323797,56

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i
6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 0,00

między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa wielkopolskiego z

~ przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn,:"Wyposażenie środowisk
informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 0,00

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany
danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i

6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 323797,56
między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa dla Województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie projektu pn.i'Vvyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w

323797,56narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między
podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

Razem 16466951.491

PRZEWOpN ICZ.~ C.
~O~olskieg(J

Marek 'Swiqtek
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
V11/59/2019 z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2019 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
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 120000,00

1 600 60004 2310 Miasto Konin
Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach 120000,00słupeckim, konińskim i kolskim

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA 0,00 0,00 1343797,56
Dofinansowanie do zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i

2 854 85111 6220 SP ZOZ w Kole
modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z 1 020000,00rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz
mieszkańców powiatu"

Dofinansowanie do projektu pn.: "Wyposażenie środowisk
informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich

3 851 85195 6639
Województwo podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 323797,56
Wielkopolskie umozliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy
podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 2820,00

4 853 85311 2320 Powiał Koniński
Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

2820,00społecznej

DZIAŁ 855- RODZINA 0,00 0,00 660000,00

5 855 85508 2320 Jednostki Samorządu
Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 160000,00Terytorialnego

6 855 85510 2320 Jednostki Samorządu Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- 500000,00Terytorialnego wychowawczych
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"\ "'KLASYFIKACJA
, ...

BUDŻETOWA
KWOTA DOTACJI

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

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0,00 106760,00

7 921 92116 2310 Gmina Miejska w Kole
Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w

103760,00Kole

Dofinansowanie do wydania publikacji "Czesław Freudenreich
8 921 92118 2710 Gmina Miejska w Kole - Człowiek Niepodległości" przez muzeum Technim 3000,00

Ceramicznych w Kole

RAZEM: 0,00 0,00 2233377,56
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

9 010 01008 2830 Spółki wodne Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych 10000,00

DZIAŁ755 - Wymiar sprawiedliwości 0,00 0,00 128040,00

10 755 75515 2360
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

128040,00
działalność pożytku publicznego

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 8380297,00 0,00
Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół
niepublicznych, w tym:

801 80120 2540
Placówki oświatowe

- Liceum Ogólnokształcące 262487,00
11 niepubliczne

801 80116 2540 - Szkoły policealne 608206,00
801 80117 2540 - Branżowe szkoły I stopnia 912730,00

Razem: O......_OO 1 78342300 000

12 801 80151 2540
Placówki oświatowe Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół

6596874,00
niepubliczne niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 0,00 0,00 438283,00

Dom Pomocy Społecznej dla
Dorosłych Zgromadzenia

13 852 85202 2360 Sióstr Małych Misjonarek Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu. 438283,00
Mi/osierdzia (Orionistek) w

Kole
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KLASYFIKACJA

, -
BUDŻETOWA

KWOTA DOTACJI
L.P. NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA
DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 206274,60 0,00

Warsztaty Terapii Zajęciowej

14 853 85311 2580
Polskiego Stowarzyszenia na

Dofinansowanie kosztów działalności placówki 97070,40
Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym w Kole

Kolskie Stowarzyszenie Osób

15 853 85311 2580
Niepełnosprawnych "Sprawni

Dofinansowanie kosztów działalności placówki 60669,00
Inaczej" przy ul. Dąbskiej w

Kole

Warsztaty Terapii Zajęciowej

16 853 85311 2580
Stowarzyszenia "Sprawni

Dofinansowanie kosztów działalności placówki 48535,20
Inaczej" przy ul. Dąbskiej w

Kłodawie

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 1676085,00 21000,00

17 854 85412 2360
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

21 000,00działalność pożytku publicznego

18 854 85404 2540 66421,00
Ośrodek Rehabilitacyjno- Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno -

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

19 854 85419 2540 1 609664,00

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0,00 30000,00

20 921 92195 2360
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

30000,00działalność pożytku publicznego

DZIAŁ 926- SPORT I KUL TURA FIZYCZNA 0,00 0,00 80000,00

21 926 92695 2360
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

80000,00działalność pożytku publicznego
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KLASYFIKACJA

.,
KWOTA DOTACJI

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

RAZEM: 0,00 10 262 656,60 707 323,00

OGÓŁEM:I 0,001 10 262 656,601 2 940 700,561

OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE: 1 13203 357,16

PRZEWOB'"NIC r-,/

~W~k.i(_g()

Marek Świqtek
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr VII/59/2019 z dnia
28 marca 2019 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie
Powiatu Kolskiego na 2019 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA 2019 ROK

Paragrafy WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA wzł

PRZYCHODY 4912798,71

950 2912 798,71
Wolne środki o których mowa wart .. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek ikredytów na rynku 2000000,00
krajowym

957 Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00

ROZCHODY 1 221 063,92

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów l 221 063,92

PRZEWODNICZ1CY
1)7dy POWi1irllSki
I ta.1?lf( 3JJ1/ ego

Marek iqtek

Strona 1 z 1



Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
VII/59/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Powiatu Kolskiego na 2019 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 2019 ROK

Jednostka organizacyjna realizująca
Lp Dział Rozdział Nazwa programu I projektu program lub koordynująca wykonywanie Plan wydatków na 2019 r.

programu

415670,49

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

w tym:Powiatu Kolskiego
- 360251,84 zł środki z Unii Europejskiej
- 55418,65 zł środki z Budżetu Powiatu

1 095362,93

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

wtym:funkcjonalnego powiatów tureckiego ikolskiego
- 809667,59 zł środki z Unii Europejskiej
- 40007,39 zł środki z Budżetu Powiatu
- 245687,95 zł (wydatki niekwalifikowalne)
środki z Budżetu Powiatu

801 80130 242075,33

Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w
3 rozwoju spo/eczno-godpodarczym powiatów Zespół Szkół Technicznych w Kole

tureckiego ikolskiego wtym:

854 85416
- 217598,33 zł środki z Unii Europejskiej
- 8 159,00 zł środki z Budżetu Państwa
- 16318,00 zł środki z Budżetu Powiatu
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492067,42

4 801 80195
Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

do zdobycia lepszej pracy Ustawicznego w Kościelcu
wtym:
- 472067,42 zł środki z Unii Europejskiej
- 20000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne)
środki z Budżetu Powiatu

Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie
323797,56środowisk informatycznych wojewódzkich,

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w
5 851 85195 narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Starostwo Powiatowe w Kole

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wtym:
stworzenie sieci wymiany danych między - 323 797,56 zł środki z Budżetu Powiatu

podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

RAZEM 2568973,73
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