
UCHWALA Nr V/4312019
R D POWIAT KOLSKIEGO

z dnia 30 sC)'czRia 2019 roku

\l' prawie: wprowadz-enia zndan w llud::i~eie pO'rl'iatu na 2019 rok.

a podstawie art. 12 pkt 5 ustaw 2 dnia 5 czerwca 199,8 r. o samorzqdzi powiatowym'
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) i art, 212 ustawy z dni a 27 sierpnia 2009 r. Q finansacb
publicznych (t.j. Dz.U. Z 20] 7 r., poz.. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala; co następuje:

§ 1

Uchwale Nr IV12212018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w pra, ie uchwal)' budżetu ~'cj Powiatu
Kolskie o na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W l ust, l ch ały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 82 773 604,58 zł zwiększa
się o kwotę 759 700,00 zł do wysokości 83 533 304,58 zl,
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 81 705 403t54 zl zwiększa ię o kwotę 359 7000;00zl do \ ysokości

82065 103,54 zl,
2, dochody majątkowe w wysokości 1 068201,04 zł zwiększa się o kwot 400 00.0,00 zł do

wysokości I 46820104 zl,

2. W § 2 ust. l Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości ,8355.2 -40,66 zł zwiększa
się o kwot 759 700tOOzł do wyso ości 84 312240,66 zł.

3. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżąc w wysokości 74242· 939,88 zł zwiększa się o kwotę
359 700,00 zl do "Wysoko' ci 74 602 639',88 zl..
w tym: wynag .odzenia ipochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do chwały

budżetowej.

4. W § 2 ust, ., Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 9309' 600;78 7,1 zwiększa się o
kwotę 400 000,00 zł do wysokości 9 709 600,'7,8 zJ.

5. W załą znik u r 5 dokonuj e się nast pu]ących zmian:

1) Zwiększa si wartość zadania pn.: .Przebudowa mostu na rzece Rgiłewce w miejscowości Barłogi"
o kwot 600000,00 zł do wysokości l 20000000 zł (dz. 6<00,rozdz. 6001 ,par. 6050)

2) Dodaje się nowe zadania pn.:
a) Przebudowa ulicy Szkolnej w Pr. edczu" - 500000,00 zł (dz, 600, i'Ozdz. 60014, par.6050)



b) .Pr ebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 3405P na terenie Gm. Kłodawa" - 500000.00
zł (dz, 6{)Q. rozdz. 60014t par. 6050)

3) Zmniejsza się rezerwę c lową na inwe tycje izakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 120000000
zł do wysokości 400 000,00 zł (dz. 6{)Orozdz. 60014, par. 6800).

Załącznik r 5 do Uchwały budżetow j otrzymuje brzmienie Załącznika I 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 4 pkt 1 Jchwaly budżetowej wydatki na. realizację zadań bieżących z zakresu administracji.
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie
7 287 507,00 zł ulegają zmianie z tytułu przesunięć miedzy paragrafami.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr l do niniejszej uchwały,

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

Dochody budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 759 700,.00 zl w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6300 o kwotę 40000000 zl kwota po zm. 600 000,00 zł

Dział 8 3 rozdz. 85333 § 2690 o kwotę ~59 700,00 zl kwota po zm. 3 9 700,ÓOzł

,8. W załączniku r 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

Wyda.tki budżetu powiatu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 1216 629~OOzl v następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 600 14§ 6800 o kwotę I 200 000,00 zl kwota po zm. 400000,00 zł

Dział 700 rozdz. 70005' 4610 o kwotę l 527.00:zł kwota po zm. 5473,00 ł

Dzial 755 rozc z. 7 ją 2360 (zadania zlecone) o kwotę 3960,00 zł kwota po zm. 128 O 0,:00 zł
Dział 755 rozdz. 75515§ 4300 (zadania zlecone) o kwotę 3960,00 zł kwota po zm. 122 ł 20,,00 :d

Dzial801 rozdz.80195§4300 o kwotę 7 182,00 zł kwota po zm. 547 1700 zł

- Wydatld budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 976 329~OOzl w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 600 14 6050 o kw()tę l 600 000,00 zł kwota po zm. 7 098 000 on rt

Dział 700 rozdz. 70005§ 4430 o kwotę I 527,00 zł kwota po zm. :2277,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005 § 4480 o kwotę 10 9&3,00 .zł kwota po zm. 11 113,00 zł

Dział 755 rozdz. 7551 § 4210 (zadania zlecone) o kwotę 7920,00 zł kwota po zm. 13840. 00 zł

Dzj E1ł 7S8 rozd z. 7 818§ 4810 o kwotę 348 717,00 zł k ota po zm. 818 J76,77 zł



Dział 900 rozdz. 9009 4300 o kwotę 7 182,00 zł kwota po Zm. 44 I&2,00 zł

9. W załączniku r 6 do Uchwały zmruejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzqcym
działalnosć pożytku publicznego

dział 755, rozd iał 75515 § 2360 o kwotę 3 960',00 z~ do wysokości 128040,00 zł

Ponadto w załączniku Nr 6 prostuje się błąd pisarski z Uchwały Nr IV/2212018 dnia 27 grudnia 2018
roku w następujący sposób: "w dziale 851 t rozdz. 85 95 § 6630 kwotę l 50000 zł przenosi się do
działu 851 rozdz. 85195 § 6639".

ałącznik Nr 6 do chv ały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do nini jszej uchwały.

10..Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej:
l) rezerwę ogólną w wysokości 200 727,77 .zł zwiększa sit; o kwotę 348717,00 zł do wysokości

549 444,77 zł.
2) rezerw - elową na inwestycje i zakupy inwestyc jne drogowe w wysokości 1600 000,00 zl

zmniejsza się o kwotę l 200000,00 zł do wysokości 400000,.00 zł.

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian,

§3

Wykonanie uchwały powierza slę Zarządowi Powiatu Kol kiego.

§4

Uchwała -chodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewód nicząey
Rady P..pwia tu K015kiego

/ .. /'- ..
r <fA ':;Ol( '..J ~ !.f
Marek Świąte .



UZASADNIE JE
do Uch vały _f Vl43/2019
Rady Powiatu Kolsldego

z dnia 30 stycznia 2019 roku

Dokonuje się zmian "IN budżecie powiatu c elem urealnienia planu dochodów i wydatków, które
wynikają z nas tepujących przyczyn:

I. W § ł ust. l Uchwał budżetm cj ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach
\V kwocie 83 533 304,,5,8 :d.

1.Dochodv budtdu powiatu zwieli !la ie o Iq,vote 759 7QO,;00zł
a) dzia.1600-1 ran sport l łączaość o kwotę 400000,00 zl

rozdzial 6,00] 4- Drogi publiczne po iafowe o kwotę 400 OOO~OO:1:1
§ 6300 Dota.ej", celowa otrzymana, z tytulll pomocy finansowej udzielanej międz: jedl!ios:tk:uni ramorządu
t)eE'ywrillh~c-go Uli dofil 3:11owanie wlasl )Ich zadMI imve_~tycyjn ch i zakupów inwcst c jnych o kwotę 40U fllIO,flO :;1:1
Zwiększa si plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finan 'ową z :

- Gminy Kłodawa kwota 200000,00 zl (Uchwała r ITTI1912018Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
7 grudnia 2018 roku)

- Gm'ny Przedecz kwota 200000,00 .zł(Uchwała N lU1l4/2018 Rady ie] ki ~w Przedozu z dnia.
20 grudnia 2018 roku).

b) dzial 853- POZ!() lale zadania w zakresie polityki peleczne] o kwotę 359 700,.00 zł
rozdział 85333- Powtatowe urzędy pracy o kwotę 359700,.00 zł
§ 26:90 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez pm tat ~ przeznaezenlem na fina o~ anle kosztów ''ł'yJlagrodz~ni,a i
. kladel, na uberLJliecz,e!da spoleczne pracowników powlattnvego urzędu pracy
Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy na 2019 rok (Pismo
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.1402J.15. l. 2019. lvlP z dnia 08'(JJ.20/9 r.).

n. W § l ust l Uchwały budżetowe] ustała ię plan 'vydatkó,,,' budżetu powiatu po zmianach
w locie 84 J.12240 66 d.

l. Wvdatld budżetu p,o~i.a,tuzmnieisza ię o. kw'ołę 121,6629,;00 z.
a) dział 600- Transport iłączność o k votę 1200000,00 z]

rozdzial60014- Drog. publiczne powiatowe o kwotę l 200000,00 zł
Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem zabezpie zenia środków na
realizację zadań drogowych.

b) dzial 700- Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005- Gespodarka gruntami i. nieruchomościami
Zmniejsza się plan wydatków C~ em urealnienia planu.

o kwotę
o lo'Votę

527,00 zI
527,00 zł

c) dział 755- Wymiar prawiedliweśel o kwotę 7920,00 zł
rezdzial 75515- Nieodpłatna pomoc prawna (zadanla zlecone) o k'wo'fę 7920,00 zl
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do "kresu realizowanych zadań.

d) dzial758- Różne roz1iczenia
rozdzia! 7581 Rezerwy ogólne j celowe
Zmniejsza się plan rezerwy ogóln j o kwotę 10 983,00 zł.
Różnica w kwocie 10 983,00 zł stanowi 1ompensatę §§ w Postanowieniu uchwały.

o kWQtę
o kwotę

0;00 zł
O 00 zł



'e) dział 801- Oś, łata iwychowanie
rozdział 80195 - Pezosteła dzialalno,śt':
Zmniei sza się plan wydatków celem urealnienia planu.

o. kwotę
o Iwotę

7 182~OOzł
7 182.tOO zł

2. W,'datki budżetu powiatu ,z\,~ięlcs'lasię
a) dzial600- Transport i lącznoś,ć

rozdzi,nł 60014- Drogi publieene pm iatowe

~ kwete l 97,632~,OO zl
o kwotę I 600 000,00 zł

o kwotę 1600000,00 zł

z .k d '!n'wie: sza się plan wy4 atków na zadania inwestycYJne wyszczę o ione w pon iższe] teb eh

Nazwa 'Uldan'a Gmina Udzial Gmin Udział Po, latu Wart~ść raz.cm

§ 6050 zadania inwestycyjne

Przebudowa odcinków
drogi powiatowej Nr Klodawa 200000,.00 300000;OG soc aoo,(lo
3405P na terenie Gm.
Klodawa

Przebudowa ulicy Przedcez 200000,00 300000.00 5000QO.OOSzkolnej w Przedczu

Środki na wl I cele z strony powiatu pochodź z rezerwy celowej w wysokości 600000,00 zł

Ponadto zwiększa się wartość zadania pn.: 'przebudowa mo tu na rzec Rgilewce w miejscowości
Barłogi" O kwotę 600 000.00 zł do wysor ści 1 200000,00 zł.
Jest to wysokości wkładu własnego, który stanowi 50% wartości inwestycji na którą Powiat Kolski
ubiega się Q dofinansowanie z rezerwy ubwencji ogólnej. Szacowana wartość inwestycji to
2400000,00 zł.
W/w zadanie będzie r alizowane przy odpowiednim udziale Powiatu Kolskiego (60% lj, 72000.00 zł)
oraz Gminy Grzegórzew (40% tj. 480000,00 zł).
a bieżącym etapie Powiat Kolski finansuje udział Gm. Grzegórzew w ramach wkładu własnego.

Srod i. na ten cel pochodzą z 'ezen"y celów j.

b) dzial 700~ Go podarka micesdumiowa o kwotę 12510,00 zł
t'o7.dzial 70005 - Gosp,odarl a gruntami i nteruchemośeiami o kwetę 12 510,00 zl
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na opłacenie uh zpieczenia
oraz podatku od nieruchomości zabudowanej położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 14,
Środki na ten cel pochodzą z _zmniejszenia rezerwy ogólnej oraz z przesunięć pomiędzy §§" planie
wydat ów ..

c) dział 7SSh Wymiar prawiedliwości o kwotę 7 920,00 z.
r,ozdzhd 75S15- ieodpłatna pomoc prn na (zadania zlecone) O kwotę '7 920~OOzł
Zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w związku z
wejściem w życie Rozporządzenia Ministr-a Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia. 2018 L W sprawie
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
Środki na ten cel pochodzą. z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków,



·3-

d) dzial758 Różne rozhczenia
rezdział 75818- Rezerwy ogólae j celowe
Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 35970000 zł,
Są to środki z Funduszu Pracy na 20]9 rok na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla
pracowników PUP w Kole; tóre to koszty na etapie uchwalania budżet powiatu zosta y
zabezpieczone z środków Jasnych.
Różnica w kwocie 10 983,,00 zł stanowi kompensatę §§ w Postanowieniu uchwały.

o kwotę 34,8717,00 zł
o kwotę 348 71700 zł

e) dzial853- Pozo itałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę O,OO.zł
.·ozdzial 8533,~ )'owiato 'ile Urzędy Pracy Q kwotę O,OO:d
Zmnieisza się plan wydatków w PUP w Kol o kv otę 359 700,00 zł w związku z zabezpieczeni m, na
etapie uchwalania budżetu śr-odków własnych powiatu na:sfinansowanie wynagrodzeń ipochodnych
pracowników a zwięk za się plan wydatków w/w Urzędu Q kwotę 359700)00 zł W związku z
otrzymaniem środków Funduszu Pracy na dofinansowanie tych kosztów (Pismo Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej DF.l.4021.15. 1.2019.MP z dnia 08.01.20/9 r)

f) d:daI900- Gospodarka komunalna j oehrona środowiska o kwotę 7182,00 zł
rozdzial '90095- Pozo lala dzialalność o kwotę '7 182,00 zł
Zwiększa ię plan wydatków w ZSE-A w Kole w związku z nicwykorz staną w 2018 roku, a
zwróconą. do Starostwa Powiatowego, nagrodą z Wojewódzkiego Funduszu Ochr ny Środowiska w
Poznaniu w ramach konkursu pn.: Działania prockologiczne i prokulturowe w ramach trategii
rozwoju województwa wielkopol kiego".
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 'IN Starostwie
Powiatowym.

fi zrwon, re? CY
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Plan wydatków majątkowy,eh na .20'19rok
ZatąCZlljk Nr 2 do Uchwary Rady Powiatu Kolskiego Nr V/4312019 z dnia 30 stycznia 201 g r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Powiatu ~olsl<iego na 2019 rok

Dzial Ro,zdzial Parag:raf I Tireść Wartość,
600 II Tr~m$porti r·ącz~ość 7 498 ,000..00

0001<1 Drogi puhliane powiatowe 7498000.00

I ,6050 WydatkJllrrweslyCyJne joonoslek bud%elO\'tych 7098000.00

Budowa drogi powislowej nr 3206P tUCl:yWJ10- Dl2ewC1e 2100000,00.

Przebudowa mOSl\J na IZece Rg I woe w miejscowości Bal10gf 1200 000,00
Przebudowa! drogi powiatowej 3403P na oddnkiJ P'oVllercie Kolon'ja- 548000,00le-śnica
PrzeblSclowa oddl1ków drogi powiatowej Nr 340óP na terenie Grn, I 500000,00Kłodawa

Przebudowa uBcy Szkolnej w Przędczu 5{)(l000.00

Rozbudowa ulicy Nag6rneJ VI Kole 225-0000,00'
. ,

6600 , Rel:t! Ni'Y na Inwestycje i za I,J~ inwesty'cyjne 400'000,00

,
Rezerwa celewa na Inwestyoje i zakupy inwestycyjne 400000,00

700 Gos,p o-darka. mieszikaniowa 600ClO,o.o

70005 Go-spodarta groUnlaml i n.eruchomoŚciami' 60000.00

6000 WydaU<;ina zakupy inwestycyjne jednostek tJudtż.etowych &0000,00'

Wykupy 1'11811.1cł1omośclgrunlÓytych oraz uzytkow'anla wieczystego, 60 000,00nlę flJcł!omości ,

710 DZililIłahiÓŚć usłllgowa. 308791.00

71012 [Zadania ;zzakres'u geodezji! kartografii 308791,00

6067 .Wyda ina za py inwestycyjne jedflos,tek bud2,otawyc:h 262472,36,

Cytryz.aąa geooeey] fi)oCh rejeslrów publicznyCh oraz uruchomienie
eleklrollticotnych usług publi[;z1'1yc.hPowiatu Ko kiegCJ>ozakup 262472,35
oprogram owania i sprzętu k.ompule:rowego

6069 :Wydatki na zaku,py inweszycyjns,iedncsiek bud'etowych dS 318,65

I ·Cyfryzacja. geodezyjnych rejestrów publicznych oraz urUĆłlomienie I
elektronrl:2l1lyt:h uslug publiCZllych Po 'ału Kolskiego-ukup 46318,65
oprogramowania i sprzętu kom putero\l'rego

750 A<lminh.tracja pllbllczna 611'11'000,00

75020 SIarostwa powiatowe 600000,00

0050' Wydatki Inwestycyjne jednostek bud2:etowy<:h 550000,00

I Budowa. pa rklngu pl'Zy budynku B Starostwa PO'WiatO\l'l'flgo w Kol'e 550 000.00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne [ednostek budZet.owych I 50000,00

Zakup sprzę!u kompUiferowego, oprogramowania I flcencji w Starostwie -,
Powiatowym w Kol'e 50000,00

801 I ' Qświata Iwychowanie 924 806,tti .,

80130 SzkolY zawodowe 924806.91

6050 Wydatki inVllll'S-tyoyjneiedflc~~ek budżetOW)'d'l 71972,.43

Nowoczesne tectinologltl w kszlaloeniu :zawodowym elementem rozWoJul
go<spodar~e90 obszaru fuokcjonalnego po""';alów tureckiego i kolskleqo- 71972,43
paebudowa części budynku wars~tal6w ZST

'6057 Wydatki inw.eslycyJne jednostek bud.teIOwych 67990,4.5

NowoC2esne'-technologie W ksz,talceniu zawodowym elementem rozwoJu
gospodarczego obszaru funkcjonalnBgo powiatów tureckiego j kols,l<i!lgQ- 67990.4S
pnebudowa częŚGI budynku warszalatow ZSl

6059 Wydatki rnwestycyjne jBd:nos:tek buatetowyćł1 90355,24
NOWł>CZeSM technOlogie w kształceniu iaW<iaowym elemenlem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego po'ń1al6w tureCk,iego i' kolsk[ego- 90355,24
przebudowa części budynku warszatał6w ZSl

6060 Wydatki na zakupy Ulwe:stycyjlle jednostek budżetowych 136 869,59
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Nowot:2esne technologie w ksz.talrenlu zawodoYĄfm eklmenlem ro~WOJu
gospodai'Ci:egD obszaru Funkcjanalnego powiatów lured( go I 'o'lskiilg.o- 136869,59
~~os~ie war:szl~tów szkolnych W mas~_rlY i l.u:z:ądz.enia

1
6067 Wydatki na zakuPY irtwe-słycyjtle Jednostek bud:!:etowych 529738.24

Nowoczesne techilQl()gte w ksz:!alcenIU zawodowym elemen,tem fO'ZWOjO
gospodarc:z.ego abszaru funkcjonalnego powiatów lUreokiego i'kolskiego- 5297::)8,24
wyposazenie warszlstów szkolnych w maszy,"'y i urządzenia

6069 Wydatk.I na zallupy inwestycyjne jednO'stek budżetowych 27880,96
Nowociesne tecl:mor~te W It:.sz:talceniuzaWOdowym elementem rozwoju
gospOClarCżego obszaru flln .cJortalnego powiatów wrreokiego ikolskiego- 27880.96
W)'posateil"lie war~zlatów Slkalnych w_maszyny I u~ąd%etlla,

851 I Ochrona zdrowia 318 00'2,8'1
1_

85195 Pozostała az;ialarrlośĆ 318002,87

16630
DotaCJE!celowe p~eka:za:ne do samof2ą.Ciu W<ljew6d:zt\va_na inwes!ycje I

0,00za upy Inwestycyjne realIZowane na ,podstaWie po o:z:umlBń (um6w)
między jednostkami samorządu teryl:offarllego
Dotacja celowa na pomoc hnsnsową dla WOJewodzl'wa wielkopolsKiego z
pl"2!ez,llacreHiem na dofinansowanie projeklu ,pn.:"IJIJyposatenf.e środowisk
informatyCZof'J)''ChwojewOdzkiclt. povviatoW1ch imiej<skich podmiot6'w 0,00lecz;niczych W narzędzia informatyczne umożliwiające wdro1enie
EI'ektronicznej Doku entacji Medycznej oraz slw'or:enie sieci wymiany
danycłl między podmiotami leczniczymi samorządu woJewództwa"
Il:lotacje OEIloW~przeKazane do samorządu województwa na 111'Ne.'ltycjei

318002,676639 zakupy "f1weslycyjne realizowane na podstawiBl porczumleń (umów)
między jednostkami samorząeu terytorialnego _
Dotacja celowa na pomoc finansową Olawotewó<t~twa wlelk;opolskJiego Z.
przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.:;WypoiS.a:%el'lle środowisk 1
informatycznych wojBW(xlzkicl1, powiatowych i miejskich podmiot6w 3 a 002,67leanic,zyCh w narzęezla jnformatyCżne umotliwiaj:ąre wdrożen i!!

.Eleklronicz.nej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany
1 danych ml~dzy podmiotami Illczniayfi11 semorządu WOJ~w6dzMa·

Razem
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Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2'019 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady P,owiatu Kolskiego Nr V/43i2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprov.'Cldzenia zmian w budżecie Powialiu Ko'sk~e:go na 2019 rok

D.zia.ł Ro~~jiał Pamgraf I Tro~t Po zmlalll e

:Gospodar,ka mieszka n[owa
- . _.

100 8~.28;8:,OO

70005 Gospoda 1118 gmnrami i ieruc:ł1omościami 86288,00

4010 WVl"lagrod:l:·enia osobowe pr.acmvnjk6w 54500,00
-

I
4040 Dodalkowe wyn~~od2enie roczne 4500,0.0

4110 Składkr na ubezprecrenia społeane 9600,00

4120 Składki na FUMUSŹ Pracy 412,00

4300 ZaJr..u,puslug pozostalyc 6000,00
I

4390 Zakup uslug obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10000,00
-

4.520 Opiaty na rzecz budZe16w jednostek samorządu te1Ytotialnego 276,00'

4610 Koszty postępowania sądov.'egJo i prokura orsklego 1000,00
-

riO Ozialatll,oJć usługowa 712200.0'0
_.

71012 Zadania z zakf€isl:I geodezji i kartografii' 1i5{)200,000

4::300 Za'kup slug pozostalyc 2000,00

I
4300 Zakup USług pozostalyc 157200.00

~430 IIRówe opiaty l sk1adki 500.00
-

I 7W15 ,NadZćr budowlany 552000.00

3WO [Wydatki ooobowe oiezaliczooe do wyf1ag rodzeń l) OOCl.OO

I
4010 IWynagrocftzellia osobowe pracowni (yw 97232.00

~020 ;Wynagrodzenia oscbowe czronkow korpusu s,luzby cywilneJ 297374,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie flY'...zJ11l 28 500.001~

I 4110 Skład ki na ubeZipiecze.,ia s,polaCZl'le '62 000.00' i

41.20 Skladki na undusz Pracy 3500.00l

4170 IWynagrodzenia bezosobowe 2. 500,OO~

4::!1'O ,IZakUp materiałóW j ..vyposaienla 3 000.00 ~

4280 I:zakup erlergil 6000,00

270 IZakuP uslug remontowych 1000,00

4280 Zakup us!ug zdrow'Otnyc 10000;00



4300 Zakup UiSlug pozostalycł1 30000,00

4360 Opta,ty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjOlYc1i 1500.00
--

4400 Opłaty za administfllwanie i CZ)ll'1SZie za budynki. loka'l i pomieszczenia garaźowe 500,00 ,
4410 Podrć%.e slurlbowe mjowe 4000,00

4440 Odpisy na ~kładowy funduu świadczeń socjalnych 6720.00
-

4520 Opiaty na rzecz blJd!e!6w jed oSiek samorządu terytoTjarru~go 174,00

4700 Szkolenia praco'M'llk6w ie'będących c:lol'llkami korpusu slu!my cywilnej 1000.00 '

7501 I
Ad~inis;tracja !publicZIla, 2'0'4262,,00
-

75011 Urzędy WO~w6ClZJlte 179262.00
I

4010 I Wynagrodzenia osobowe pracowników 1383 2,-00

4040 Dodalkowe wynagrodz,enie toczna 11 700.00

41 O Składki na ubezpieczenia s,poleczne 25600,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy
,

3650,OQ

75045 Kwalifikacja wojskowa 25000.00

4110 Składki na bezpteczenia 5pól'eczne 1500,00'

4120 Składk na Fu dusz Pra~1 3{)(],OD

417,0 Wyna9~odzel'lia beZ!oscbowa 16000,00
-

4210 Zakup materialów r wypOSIlle nia 2000,00

4300 Za up uslug poZ,Os:talycł1 5200.00

752 Obro na, Ilarotfowa 8000100

75212 'Pozostałe wyd~1ki obronne 8000,00'

4300 Za up uslug poz:ostalyd1 '* 000,00

4700 S:z olsnia pracoWfI ikÓ'Wniebędącycl1 członkaml korpusu służby 'r;yw~l1ej 4000,00

754 Bctzpi~l;z,eństwopubliczne I ochrona pl'ZeciwpoZa.rowa 4 sse 0(10,:00
75411 Komerldy powiatO'lHe Pa stwowej Slraży Pożarnej 4596 000,00

3020 Wydatki osobowa l1ia.~~czC!fle do wyllag~odzeń 3000'.00
-

3070 :Wydatki osobowo niez:ahaane do uposażeń W)'placane żojnrerzom i fl.mkc[ronariuszom 183207,00

4.Q20 Wyoagrodi.zenia osobowe czlonków korpusu sllJżby cywl!OOj 129219.00

4D4!O' Dodau..owe wyf1agrod:.::enie IOCZlle 10601,00

4'050 Uposate:nfa %Ołnlerzy zawodowycłl oraz funkqonariuszy 3167 J02;GU

4000 Inne ateżnosci źolniBrzy zawodowycl1 Qf~ Ulll<cjonariuszy %aliC~l1e do wy agrodzel'l 71377,00'1



I I
407'0 Dódalkowe uposaienie recene ella żołnielZ)' zawodowych ora:l nagrody rocz e dla runk.ojonarius2':Y 269610.00-

I 411'0 Skła;dkiJna Ube2:pleEZenia społeczne 262:36,00

I 4120 Składki na Fundusz Pracy 3586.00
-

I 4170 Wynagradza ia bezosobowe I 6500,00

418{l R6wnowa_tni}(j pren1ęźn~ i ekwiwalenty dla ulnlerzy i fun ctonariusZ)' oraz pozostałe nie! ości 380671,00

4210 Zakup matetial:ów i wyposaźania 109428.00

42600 i Zakup ene ryi. I 82594,00

4270, i Zakup usług rem.ontowych ~O000,00
:

4.2BO Zakup, usług ,zdrowotnych 16000 ..00

4300 Zakup uslug po.zostalych 67435,00

436Q QjpIa,ty.ztytułu zakupu usług te!ekQmunikacyjnyCłl 17 760,00

01390 Zak.up uslug obejmu]ących wykonanie ekspertyz. !ilna:li'l t opinii 11000.00,

4410 Pod'r,fi4e:słut!bov.'e krajowe 4000,00

I 4430 R6tl'le opłarty składk:i 4905.00
,

4440 Odpisy na za ladowy fundusz świadcz8il socja1rr)'ch 3557,00

4480 Podalek od n eruehemcścl 14122,00

, 4510 Opiaty na r%S<C% bLJdźehJ państwa 390,00
,

4550 SZkole la czlonków korpusu 's.łu%by CYWilnej 1500,00
I

4610 !<;osZ\y postępowan,la sąd<>wego i prokural.orskiego, 2000,00'
--

755 Wym:i'a r sil rawiodliwości 2'640000,00

'Nieodpłatna pomoc prawna
-

75515 264000,00

2360 Dotacje celowe z b'UdZ:elu j~dnoslkjsa:morzlijdu terytorialrlego, udzielone oN trybie srt. :221 IJstaw)', na, finansowanie lub dolinansowanie 128040,00zadań zleconych do realizacji organFżaqom prowadzącym dziafalnosc potytku pubHcznego

4210 Zakup materia'l6w i 'tvyposażenia 13 MO,OO

4300 Zakup usług pozostałych 122120.00,

8~1
,I

Ochrona: zdrowia 1 G28 373,.00,

65156· Skład na ubezpieczenie ~~rowotne OfaiZ śWiadc:enia dla osób me oojętycll obowtązkiem ubezpieczenia z.dfowotnego 1 02:8 373,001

4130 Składki na ubezpiecn;mie zdrowotne 1 0:28 373,00'
I

413() Sltladkf na obezpieczenie zdrowotne 0,00

855 RoIkIn a 388384,00

85508 Rodziny zast~pcze 388384,00

3110 :Swlad'C2len ia spoleczne :184 500. B



I 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w :3245,45I

4'no i S ładki na ubezpieezenla społeczne 558,87

I

--

41'20 Skladki na FUl'ldusz Pracy 79,52
I

Razem: 7287507,0°1



·Załącznik Nr 3
do Uchwaly Rady Powiatu Kolskiego Nr
V/43/201·9 z.dnia 30 styC2nia 201 g roku
w sprawie wprowadz,enia zmian W

budżecie Powiatu Kolskiego CI 2:019 rok

WYKAZ DOTACJ.I UDZJElONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKrEGO NA .2019 ROK

Dota~j'e dla.jednostek sektora finansów publiczn\ ch
KLASYFIKACJA

:KWOTA DOTACJI
L.P. eUDZETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI

I -
,. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZ.EiDMI'OTOWA PODMIOTOWA CELOWA ,
DZIAŁ 6QO•.•mANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 0,00 Or,aO I 120 ,(JO(},OO!

,
,Organizacja p ubllCl:F:legoItilmportu zbiorowego 'tY powiataCl11 600 60004 2310 Miasto Konin
:slupeo\<im, koni s lm ikO~kirll 120.000.,00

DZIAŁ ,851- OCHRONA ZDROWIA 0,00 0,00 318002.,87- .

, DOlaqe c@Oll/e ,przeKaZ-ane ee samorządu województwa na

2 851 85195 6639 Województwo I inwestycje I zakupy lnwe$tycyjne r,eal,irowane na podstawie
31800-2,87Wiei kopols k f,e poro<!:umień (umów) mrę<lzy jeclnoslakmi samorządu

t,r!l'ytorlatnego

,

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POUTYKJ SPOŁECZNEJ i 0,00 0,00' 2820~OO
3 853 85311 2320 Powiat Konlńs ki

Dorin ansowan ia z.adań z zakrasu rehebil itacji zawodowej i 2820,00społecznej

DZIAŁ 855 ..R'O'DZINA I OtOO 0,00 660000,·00

4 855 85508 2320 Jęcln(lstki Samol7ądu
Dofinansowanie pobytu dzililei VII rodz.inach zaslępczych 160000,00

Tel)'torialn ego

5 855 85510 232Q Jednostki Samol'Z.· du DQfiJl1ansowalll!e pocyl!u. d:tiec.i w placówkach opiekuńczo- 5'00000,00Terytorialnego 'wychowawczy c
D.ZIAt 921- KULTURA .'OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD,OWEGO 0100 O,OD 106 7·60,0'0::

6 921 92116 2310 Gm,lna Miejska w Kol!} Dofina nsowanie Powiatowej IIMleJskiej 9iblioteld Puhlicznej w
I

1'037'60,00,K;ol'e

Dofi (msowanie do wydania plleli aejl "Cz!!slaW Freudenreich
7 ·921 92118 2710 Gm'na Miejska 'W Kol,e • CzłO'o\liek Niepodleg!cSoi" przez muzaura Tec ni 3 '000,00

CeramiCznydl 'tY KOle

IRAZlEM: 0,00 0;00 1207582187
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KLASYFIKACJA
KWOTA DOTACJI

L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNA.CZENIE DOTACJI
D~AŁ IROZDZIALI PARAGRAF PRZEDM:IOTOWA I PODMIIOTOWA I CELOWA

Dotacje d .8 Jednostek spoza sektora fin ans ów pu b'~czn.ych

DZIAŁ 01,0- Rolnictwo i łowiectwo 000 l 0,00 10000,00' ,. ,

8 010 01;008 2830 Spółki wodne ,Bfe:ąoo utrzymen ie urządzeń wool'lych 10000,00

DZJA,Ł.t55 • 'Wymiar spr.awledliw-ości 0:,00 D,OO 128040,00 I

9 755 75515 2360
dof~nansowallie zadań zteeonych do realizacji organizacjom prowadzącym

128040,00, dziełall!1ość pozytklJ publicznego
i

i DZIAŁ 801- .oŚWIATA t WYCHQWAN1E O,OD 5550.288,.00 0.00
Do nanscwanle kosz,w zw,1ązanycn Ol: prowadz~nillm szkól
nie.[>ublicznycl1. w ym:

801 80120 2540
IPlacówki oświatowo

- Liceum Ogólnokształcące 262487,0010 niepubliczne
.801 80116 2540 - SZkoły ]}olicealne l' 608206,00
801 80117 2540

-
- 'Branżowe s:ac:ofy I stopnia 912730,00

Razem:. O_"OO .1'1:83 423 00 O......_ClO

11 801 80151 2540 Placówki oświatowe Dofin8Ji9óW8J1ie Iroszt6w związ.a nyCh l prowadze,n lem szł;ól
376'6 865,00

rI iepu bl lezne leputlliczJlych • kwalifikacyjne la.mw zawodowe

,OZlAŁ 852 - POMOC S·POŁECZNA ,0,00 0,00 4382.831'00

I I Dom Pomocy Społecznej dla
,

I Dorosłych ZgromadzenIa
12 8052 I 85202 2360

,
SIÓSlr Malycn Misjonarek .Na \'I)'(Iatlli bietące związane ,;t runkcjonowaniem Domu. 43-8283,00i

Miłosiero2:ia (Orlonlstekl w
Koe

I

,OZlAŁ 853 •••POZ,OSTAŁE ZADANIA W ZAKR.eS.IE P'OUTYKJ SPotECZN.EJ 0,00 19'23·61,80 OiOO
-

I
Wa,rs:ztaty Te rapii Zajęciowej

13 8053 85311 2580 Polsli go Stowarzysz,e. la m! Do mansowanje kosztów dzia,łalnos,ci placówti 900 523,20
Rz.ecż Os,ób z.UposllodzBnl9'm

UmY1lłowym iii KOle I
I

I Koł'Skle Stow.arż)'s.Zellle Os6b

14 853 8531 2580
NIepelnos p:rawnyc h ".Sprawn I Dofinansowanie kcSZł6W dtiałalno~cipIa~i 56577,00
Inaczej" przy ul. Dąbsklej W

i Kole I
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KLASYFfKACJA
KWOTA. :DOTACJIL.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI I

I
.-

DZIAł, ROZDZIAŁ .PARAGRAF. I PRZEDMIOTOWA P'OD:MIOTOWA CELOWA,
-

Warsztat)' TerapII lajęOlowej

15 853 85-311 2580 Stowarz:ysz:eflla "Spr;;lJwni Dofinansewa ie k,osz.tówdziala!n ości płac6'wf( 45261,60Inacz:oj" przy ut Dqbskiej w
KłodaWie

-

DZIAŁ 854~· EDUKACYJNA. OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,0·0 1 676 085~OO 21000.00

16 854 85412 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realiizacjli organizacjom prowadzącym
21 000.00dzialal :oŚĆpoźyU:u publicznego

17 864
I

85404 2540 66421,00
,.

Ośrode:k RehaDl'litacyj!lo· Org anizowani!} iprowadzeme zaję~ rena bilitac:yj o-
l, Edukacyjno-Wychowawczy w wyc owawcz:ych dla. <kleci i młOdzieży lJIpośl'ed!zonaj

I Kole (OREW) umyslowo ze spl'%ę%ony--j ka clwamiI

18 854 85419 254(1 1609664 00

DZIAŁ 921 .•.KW_TURA I OCHRONA OZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 Q,OO 30 OOO~OO
- -

19 921 92195 2360 DO'finsnsowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
30000,00działalność poZytku publicznego

. - _ .

DZIAŁ 9:26 - SPORT I KULTURA FIZYCZNA O,()'(J O.OQ 80000,00

20 926 92695 236,0 Dofinansowanie zadań Zleconych do realizacji organizacJo,m prowadzącym
I 8'0 coo, 00działalność po2.ytku publrcmego

RAZEM: 0100 7·418734.80 707323,00

OGÓŁEM!: O,00 7418734,80 1 9'14 9'05,,87. ,
--

, - -
OGOŁEM' DOTACJE PRZEDMIOTOWE.. iPOOMIOT'OWE I CELOWE:I 9 333 640.,67

Slrona.3 z 3


	Page 1
	Titles
	§ 1 


	Page 2
	Titles
	b) .Pr ebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 3405P na terenie Gm. Kłodawa" - 500000.00 
	3) Zmniejsza się rezerwę c lową na in we tycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 120000000 
	Załącznik r 5 do Uchwały budżetow j otrzymuje brzmienie Załącznika I 2 do niniejszej uchwały. 
	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 
	7 287 507,00 zł ulegają zmianie z tytułu przesunięć miedzy paragrafami. 
	Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr l do niniejszej uchwały, 
	7. W załączniku Nr l do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: 
	Dochody budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 759 700,.00 zl w następujących 
	,8. W załączniku r 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: 
	Wyda.tki budżetu powiatu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 1216 629~OO zl v następujących 
	- Wydatld budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 976 329~OO zl w następujących 

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 3
	Titles
	§2 
	§3 
	Wykonanie uchwały powierza slę Zarządowi Powiatu Kol kiego. 
	§4 
	Marek Świąte . 

	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	UZASADNIE JE 
	do Uch v ały _f Vl43/2019 
	z dnia 30 stycznia 2019 roku 
	I. W § ł ust. l Uchwał budżetm cj ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach 
	1.Dochodv budtdu powiatu zwieli !la ie o Iq,vote 759 7QO,;00 zł 
	- Gminy Kłodawa kwota 200000,00 zl (Uchwała r ITTI1912018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 
	7 grudnia 2018 roku) 
	- Gm'ny Przedecz kwota 200000,00 .zł(Uchwała N lU1l4/2018 Rady ie] ki ~ w Przedozu z dnia. 
	20 grudnia 2018 roku). 
	rozdział 85333- Powtatowe urzędy pracy o kwotę 359700,.00 zł 
	n. W § l ust l Uchwały budżetowe] ustała ię plan 'vydatkó,,,' budżetu powiatu po zmianach 
	l. Wvdatld budżetu p,o~ i.a,tu zmnieisza ię o. kw'ołę 121,6629,;00 z. 
	rozdzial60014- Drog. publiczne powiatowe o kwotę l 200000,00 zł 
	Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem zabezpie zenia środków na 
	b) dzial 700- Gospodarka mieszkaniowa 
	o kwotę 
	527,00 zI 
	c) dział 755- Wymiar prawiedliweśel o kwotę 7920,00 zł 
	rezdzial 75515- Nieodpłatna pomoc prawna (zadanla zlecone) o k'wo'fę 7920,00 zl 
	o kWQtę 
	0;00 zł 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	7 182~OO zł 
	'!n' 
	z . k 

	Tables
	Table 1


	Page 6
	Titles
	fi zrwon, re? CY 


	Page 7
	Titles
	Plan wydatków majątkowy,eh na .20'19 rok 
	ZatąCZlljk Nr 2 do Uchwary Rady Powiatu Kolskiego Nr V/4312019 z dnia 30 stycznia 201 g r. w sprawie wprowadzenia 

	Tables
	Table 1


	Page 8
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 9
	Titles
	Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2'019 rok 
	Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady P,owiatu Kolskiego Nr V/43i2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprov.'Cldzenia zmian w budżecie Powialiu Ko'sk~e:go na 2019 rok 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 10
	Tables
	Table 1


	Page 11
	Tables
	Table 1


	Page 12
	Titles
	Razem: 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 13
	Tables
	Table 1


	Page 14
	Titles
	Dotacje d .8 Jed n ostek spoza sektora fin ans ów pu b'~czn.ych 
	Strorla 2 Z 3 

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 15
	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1



