
CHW ALA Nr VIIIJ65/2019
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 24 kwietnia .2019 roku

w 'prawie: wprowadz-enia zmian w bud2:eeie powiatu na 2019 rok.

Na podstawie 81t. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 T, Q samorzodzie powiatowym
(j.t, Dz,U. z 20i9 r. poz. 511) oraz rut. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych
(j.t, Dz.U. z 2017 r., paz, 2077 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co nast~puje~

§ l

W Uchwale Nr IV/:2l1l018 z doia 27 grlldnin 2018 rol U w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na. 2019 rok ze zmianami (Uchwala Rady Powiatu Kol kiego r V!43f2019 z <lilia 30
stycznia 2019 roku, Uchwala Rad POl iatu Kol kiego r 114712019 z dnia 2.8 lutego 2019 roku,
Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.19.21.2019 z dnia 1.3 Juana 2019 roku, Uchwała r
VII/59/1019 Rnd. Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019 roku cliwala r 0025.24.28.2019
Zarządu ()owiatu Kol kiego z dnia 10 In ietnia 2019 roku) wprowadza się na t~puj~lce zminny:

1. W § l ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 91121 526,08 zł zwiększa
się o kwotę 436 031~OOzł do wysokości 91557557,08 zl,
z tego:
l) dochody bieżąc w wysokości 85310186,14 zł zwiększa się o kwotę 271 031tOO.zł do wysokości

85 58] 2J7~14zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 5811 33994 zł zwi ,ksza się o kwotę 165000,00 zł do

wyso' ości :5976 339,94 zł.

2. W § 1 ust 2 Uchwały budżetowej
I) deracle celowotrzymane z budź tu państwa na zadania bieżą e z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zle-cone ustawami realizowane przez powiat wysokości 7448758,00 zl zwiększa
się o kwotę 269331,00 zł do wysokości 7718 089tOOzł,

Załącznik lr 3 do Uchwały budzetowej otrzymuje brzmienie Załącznika r l do niniejszej uchwały.

3. W . 2 ust. l chwały budżetowej wydat i budżetu powiatu w wy okości 94813260,87 zł zwiększa
się o kwotę 436 031,00 zl do ,V}' okości 95249291 81zł.

4. W § 2 ust. 2 Ucl wały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 78346309,38 zł zwiększa się o
kwotę 65 579,OO:zI do wysokości 78 4U 888,38 d.
w tym: wynagrodzer Ia j pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

budżetowej.

5. W § 2 ust 3 Uchwały budżetowej wydatki mająt owe w wysokości 16 466 951,49 zł zwiększa się o
kwotę 370 452,00 d do wysokości 16 837' 403,49' zl.



6 W załączniku Nr S dokonuje się następujących zmian:

l) Zmniejsza się wartość zadania pn.: "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrćw publicznych oraz
uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego - zakup oprogramowania i
sprzętu komputerowego' o kwotę 2 000 00 zł do wysokości 44318,65 zł (dz, 710, rozda 71012, par.
6069),

2) Dodaje się nowe zadania pn.:
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P " - 330 000,00 zł (dz_ 600, rozdz. 60014, par_60:50),
b) .Dopo ażenie placu zabaw dla dzieci SOS'-W" - 19 452jOO zł dz. 801. rozdz. 80102, par, 6050),
c) , Wykonanie przyłqczenia budynku ZSE-A w Kole da miejskiej sieci ciepłowniczej" - 2 00000

zł (dz, 801, rozdz. S0115 par. 6050)

Załącznik r 5 do chwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika r 3 do niniejszej uchwały.

'7. W §2 ust. 4 pkt 1 Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami l' alizowanych przez powiat w wysokości
°1448 75800 zł zwięk za.się o kotę 269 331,00 zł do wysokości 7 718 089,00 zl.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

8. Vi § 2 ust 5 Uchwały budżetowej wydarki o których mowa, ust. l obejmuj ące wydatki na zadania
realizowane ze środków pochodzących Z budże U Unii Europejskiej. niepodlegających zwrotowi
ś-rodków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (~FT AJ oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi ~ustalone w załączniku r 10 do Uchwały dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w
ramach pro] ktu:
.Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych
Powiatu Kolskiego - zakup oprogramowania i iprzęru komputerowego"

- Deched budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa ię o kwotę 436031,00 zl w następujących
pozyc.jach:

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

Dział 600 rozdz. 60014§ 6300 l) kwotę 165 000,00 zł kwota po zm. 4 896 200,00 zł

Dział 750 rozdz. 75045§:2]]o (z."I.d<lllia zlecone) O kwotę 8 100,00 zł kwota po zm. 33 WO,OOzł

Dział 754 rozdz. 7:541 l § 2 J J O (zadania zlecone} o kwotę 261 23 1,00 zł kwota po zm. 501576900 zj

Dział 756 rozdz. 7561 8§ 0640 o kv otę 400.00 zł kwota po ZilTI. 400,00 zł
Dział/56 rozdz. 75618§ 0910 o kwotę l 300,:00 zł kwota po zm. 3300,00 zł

10. Vv załączniku r 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się nasre pujace zmiany:

- Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 3827'66,00 zI w następując. ch
pozycjach:

Dział no rozdz. 71012§ 6069 o kwotę 2.000,00 zł kwota po zm. 44318,65.zł

Dział 758 rozdz. 758] 8§ 48 lO CI kwotę 189 ODO,OOzł kwota po zm. 659 309,25 zł
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D:dał 80 I tO'..dz, 80 115§ 40 O o kwotę & 570,:00 zł kwota po zm. 522 666,00 2ł
Dział 1l01l'Ozdz. sm L~§ 4110 o kwotę 700,00 zł kwota po zm, 228 501,89 zł
Dział KOl rozdz. 80 115§ 4240 O kwotę 800,00 zł kwota po zm. 38400,00 zł

Dział 801 .ozdz, 80 lI7 § 2540 o kwotę 100728 OD zł kwota po zm. 812002,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 ll7 § 4040 o kwotę J 145;00 zł kwota po zm. 52 159.00 zł

Dział &0I rozdz. 80120 § 4040 O kwotę 2800;00 zł kwota po zm. 402 254,00 zł

Dział 8OJ rozdz, 8013O§ 4040 o kwotę 534100 zl kwota po zm. 7 5300,00 zł
D~iał 80 J rozdz. 8013 O§4440 o kwotę 27230.00 zł kwota po :HU. 28050,00 zł

Dział 80J rozdz. 80195§ 4210 o kwotę 4245200 zł kwota po zm. S? 548,00 zł

Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zwi ksza si o kwotę 818797,00 zl w następujących
pozycjach:

Dział O]Orozdz. (II095§ 4210 o kwotę 3 OO{l,OO zł kwota po zm. 3000,00 zł
Dział 010 rozdz. O I095§ 430G o kwotę 1000,00 zł kwota po zm. ~000,00 zł

Dział 600 ·oulz, 600 14§ 4280 o kwotę l 700,00 zł kwota po zm. 3500,.00 zł
Dział 600 rozdz. 600 14§ 6050 o kwotę 33000000 zł kwota po zm. 13 389 000;00 zł

Dział 710 rozdz. 710 12§ 4309 (I kwotę 2000,00 zł kwota po lm. 11 100;00 il

Dział 750 rozdz. 7 OPJ§4210 (I kwotę 20000,00 zł kwota po zm. 24000,002.1

Dział 750 rozdz. 75045§ 4170 (zadania zlecone) o kwotę 8100,00 zł kwota po zm. 24 10000 zł

Dział 7 ·4 rozdz. ; 4 1l § 4020 (zadania zlecone) o kwotę lO 91,00 zł kwota po zm. 140010 00 zł
Dział 754 rozdz. f 5411 § 4050 (zadania zlecone) o kwot 2]8578 00 z~ kwota po zm. 3 520 544 00 zł
Dzial 754 rozdz. 1541 i§ 4060 (zadania zlecone) (I kwotę 5365,00 zł kwota po 1I11. 87 22.5 00 z.ł
D:zia1754 rozdz. 75411 § 4 JW (zadania zlecone) o kwotę 1 869.00:d kwota p zm. 28 105,00:zł
Dzial 754 rozdz. 75411 § 4] lO (zadan la zlecone) o kwotę 247,00 zł kwota po zm. 31G3 00 zł
Dział 754 rozdz. 7541 i§ 4 J sa (zadania zlecone) o kwotę 24 381,00 zł kwota IW zm. 4 [8443,00 zł

Dział 80 I rozdz. 80 l 02 § 6050 O kwotę 19452.00 zł kwota po zm. 19 452.00 zł

Dział 801 rozdz. so 115§ 4010 O kwo['" 721600 zł kwota po zm. 73308]9,00 zl
Dział 80 1 rozd 2:. 80 11-§ 4440 (l kwotę 7982;00 zł kwota po zm. 356 740 00 zł
Dział 801 rozdz. IW 115§ 4700 O kwotę 1 500,001:1 kwota po zm. S 30{},OO zł
Dział 80 I rozdz. IlO115§ 6050 o kwotę 2300000 zł kwota po zm. 23000,00 zł

Dzlal 80 I rozdz. 80 117§ 4010 o kwotę 3 145,00 zl kwota po zm. 884 224,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 117§ 4440 o kwotę 19248,00 zł kwota po zm. 4<i J 00.00 zł

Dzia~ 80 I rozdz. 80 120§ 40 l O o kwotę 2800;00 zł kwota po ZJTI. '* 957 819',00 zł

Dliał 80 l rozdz. 80130 § 40 l O (l kwotę 5341.00 zł kwota po zm. 54 l 651,00 zł

Dz; fFl 80 I rozdz. 80152 § 2540 o kwotę 100 '728,00 2.ł kwota po zm. 10D728,00 zł
Dział 80 I rozdz. so152§ 40 1O O kwotę 1 054,00 zł kwota po zm. 60 831 ,00 zł
Dział SO l rozdz. 8:0I 52~ 4110 o kwotę 300,00 zł kwota po zm. 11423,00 zł
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11. W załączi iku r 6 do Uchwały zmienia się dotacje dlajednostek spoza sektora finansów publicznych
dla Placćwek oswiatowych niepublicznych.
zmniej za stę:

dział 80 l t rozd iał 80117 § 2540 o wetę 100 728 00 zł do w sokości 812 002,00 zł

zwiększa się:
dzi ał 80 1 rozdzi at 80 152 § 2540 o kwotę lOO728,00 zł do wysoko ci 100 728.00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetów j otrzymuje brzmienie Załącznika r 3 do niniejszej uchwały.

12. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej:
rezerwę ogólną w wysokości 579377J5 zł zmni ejsza. się o kwot 189 mm,oo zł do wysokości
39037725 zł.

§2

W powstałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego,

§4

Uchwała wchodzi w życie- z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rad Powlata Kol kiego

~~.
Marek wiątek



UZASADNIE I
do Uchw a Iy r Vn1J65f2~H l)

Rad. Powiatu Kolskiego
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Dokonuje ię zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków które
wynikają z nast pujących przyczyn:

I, W § l ust. t chwały badżetowej ustala ię plałl dochodów budżetu po viaru po zmianach
, klvocie 91 557 557~08zl.

l.Dochody budżetu pm\'iatu zwiększa s.i,ę o kwotę 436031,00 z.
a) dzial. 600•.Transport i l·ą·CZDOŚĆ o k,.•.'otę 1,65000,00 zł

rozdzial6.o014- Drogi publiczne pewiatowe o kwotę 165 000,00 zł
§ 6360 Dotacja c 10w3 otFLyrnana z t)'tliłu p~ml)cy fill.l!n owej udz'e~aDejmiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego na dofiiJallso\\'~H~je \ łasmYf.:hzadań tnWł'-5tYl:yjIlYCh. i zakupów LIwe tycyjnych o kwotę 165000,00 zł
Zwiększa. ię plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą rinansov ą z :
- Gminy Kośdelec kwota t6ó 000.00 zł
(Uchwała r VI/431! 9 Rady Gminy Kościelec .:z dnia 28 marca 2019 roku),

b) dzial 750- Admini tucja publiczna O kv otę 8 100~OOzł
rozdzi.al 75045- K, aliilkacja wojskowa (zadan.ła zlecone) o kwotę 8 100,00 zl
§ 2]] ODotacje cet0l e otnywane z bu:dtetl.l p"ln twa na zadania bie'lące z zakre -t! administracji r7.;ądowej (Ir-az iliUll;l

zadania zleeone ustawami p rzez powiat o kwotę 8 UIIł,OOzl
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok pochodzących z l"eZierwy celowej z przeznaczeniem
na sfinansowanie kurków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministró z dnia 7 tycznia 2019 f.
zmieniającego .ozpo żądzenie prawie sposobu ustalenia dodatkowego wynagrodzenia osób
wchodzących w kład kom i~ji Iekars kich oraz pracowni ków średniego personelu med ycznego
wyznacz n ch do powiatowy h komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby
wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-
1.3111,1l1,2W9.6z dnia 1 .04.2U19rolw)

c) dział 754- BeZ}lieczetistwo publi~ De iOChł'OIHlprxeciwpeżarewa o In otę 261 23ł~OOzl
rozdzial7541l- Komendy powiatowe Państwowe] Straży Pożarae] 'w Kole (zadania złecer e)

O kwotę .261 231 ~OOzł
§ 2110 nDtacje cemliweatrzymane z bl.lldż:etiUpańsh\'3 na zadania bieżące z zakresu administraćji !"Lądowej O•••az 'nnc
zadania zlecone ustawami pl-..t:ez pu""iał o kwotę 261231,00 zl
Z, lększa się plan dotacji celowych na 2019 rok, pochodzących z rez rwy celowej, z przeznaczeniem
na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń
funkcjonariuszy o. oraz Zwiek: zenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cJ"I'Vilnych" ,
realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Stnlżv Granicznej, Prnistwowei 'traży
Poźarnej i Służby Ochr:ony Państwa w latach 20.17-2020,(Pismo WoieHody Wielkopol kiego FR-
1.3111.123.2019.3 2 dnia 18.04_2019 mfw)



d) dz;i31756~ Dochody od osób prawnych, od osób fIzycznych iod innych jednestek
eiepo. iadlljq.c ch osobo, ości pl'awnej oraz wydałki zw.iązane z ich poborem

ok volę l 700.00 zl
rozdzial 75618- Wpływy z innych opiat stanewiąeyeh dochody jednostek samorządu
terytnriałnego ua pod ławic ustaw

o kwotę l 700,00 zł
§ 0640 Wplyw z t udu grzywien łnn cb kar pimięźnycl~ od osób prawnych i innych jednestek erganlzaeyjn cli o
kwotę 4!00<,00zł,
§ 0910 WpłY'v z odsetek od nlerermlrmwyeh wpLat z t tLl!JI!! :podatkó, i opiat o kwotę] 300.ł10 zł,
Zwiększa ię plan dochodów w PZD w Kole z tytułu wpływu z opłat egzekucyj nych , opłaty
komornicze] i kosztów upomnień - ..00,00 zł oraz z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat Z
tytułu podatków iopłat - l 300.00 zł.

II. W § I 'ust. I Uch, aly budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 95 249191~87 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmnjeisza się o kwotę 382766.,00 zl
a) dzial710- DziałaIno, Ć UdUgOW3 o kwotę 1000,00 zł

rozdział 71012~ Zadania. z zakresu gendezji. i karłogrnfii o kwotę 2.OOO~OOzl
Zmniejsza się plan wydatków w ramach projektu ~Cyfryzacja geod zyjnych rejestrćw publicznych
oraz uruchomlenie eletaroniemych usług publicznych Pov iatu Kolskiego' celem dostosowania planu
do stopni a realizaej j projektu.

b) dz.iaI758- Różne rozliczenia
I"ozdzial 75818- rezerwy n,g''tIne i celowe
Zmniejsza się plan rezerwy ogóln j.

o kwotę 18:9000,00 zł
o kwotę 189 000 ~OOzł

c) dział 801- Oświata i" ychowanie
rozdzial80115 - Teehnłka
Zmn iej za się plan wydatków w:
- ZST w Kole o kwotę 871600 zł.
- ZSP w Kłodawie o kwotę l 354,00 zł
celem urealnienia planu.

o kwotę 191 766,00 zł
o kwotę 10 070~OOzł

rozdzial 8;0117 - Branżowe 7..koły [ i Jl stopnia o kwotę 103 873,00 zl
Zmniejsza się plan dotacji dla placówek niepublicznych oświatowych o kwotę 100 728,00 celem
dostosowania planu do zakresu realizowany h zadań.
Ponadto zmniejsza się plan wydatków w ZST 'IN Kole o kwotę 3 14500 2'J celem urealnienia planu,

rUlldzial SOlIO - Lieea og~,lnt)ksztalc~lce o kl,'o'tę l 800,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZS ,;1,- Kole celem dostosowania planu do akresu realizowany h
zadań.

rozdział 80130 - -zkoly zawodowe o kwotę 31 571,00 zl
Zmniejsza się plan wydatków w ZST v: Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.



rozdział 80195 - Pozostala dzial~llno:ć o kwotę 42452,007:.
Zmniejsza iię plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Koje celern zabezpieczenia środków na
zadania pn.:
-, Dopesażenie placu zabav dla dzieci ,"'OS-W' - 19452,00 zl,
- " Wykonanie przyłqczenia budynku ZSE-A " Kole do miejskiej ie i ciepłowniczej ji - 23 000,00 zl.

l. "'vdat . budżetu pcrwiatu zwieksza się
---- -

a) dzi:d 010- RQlnictwo i łowiectwo
rozdział 01095- Pozosrala działalaeść
Zwiększa. się plan wydatków \'v' zwi, zku z organizacją konkursu
Środki na ten el pochodzą z rezerwy ogólnej.

o kwo,tę 818797.00 zł
o l wotę 4 OOo..OU zł

o kwotę 4 000 no zl
Rolnik Roku powiatu kolskiego .

b) d.7,iał 600~ Tran purt i lączno'ć'
rozdzial 60014- Drogi publiczne pewiatewe
Zwiększa się plan wydatków v,r PZD \. Kol z przeznaczeniem I a:
- zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi po» latowej nr 3400P" - 330 000 00 zl
Środki w równej cz ści pochodzą z pomocy finansowej z Gm. Kościelec oraz z rezerwy ogóln j
powiatu.
- zabezpieczenie środkó 'IV na opłacenie badań lekarskich pracowników Jednostki - 1 700;00 zł.
rodki na ten c ] pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

n kwotę .331 700 00 zl
O kwotę 3.31 700.,00 zł

c) d.zlał 710~ Dzhll'llno·ć U ługowa o kwotę: .200000 zl
ro~dzial71012- Zadani .a z zakre U geodezji ikartografii o kwoł'ę 2.000,0.0 zł
Zwi ksza się plan wydatków w ramach projektu" Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz
uruchomienie elektronicznych usługpublicznych Powiatu Kolskiego" cd m dostosowania planu do
topnia r alizacji projektu,
Środki na ten cel pochodzą. z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie projektu.

d) dzia1750- AdDłiui ·tnu:ja publiczna
rozdział 75019- Rady po .iatów
Zwiększa się plan wydatków 'IN Starostwie Powiatowym w Kol
tabterów dla. radnych Powiatu Kolskiego.
Środki na ten cel pochodzą Z rezerwy ogó lnej,

o kwotę 28 100,00 zl
o kwotę 2000.0,00 zł

z przeznaczeniem na zakup 18 sztuk

rozdział 75045- K aliflkaeja woj. kowa (zadania zleco Ile} Okwotę 8 100,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na wyrównanie '" magrodzenia dla osób wchodzących w skład
Powiatowej Komisji lekarskiej Oraz pracowni ów średi iego personelu medycznego wyznaczonych do
Komisji orzekające' o stopniu zdo ności do czynne' służby wojskowej osób stawiających się do
kwalifil ner wojskowej.
Środki na ten cel pochodzą ze zwięk zenia p anu dotacji celowych na 2019 rok.

e)' dzial 754- Bezpieezeństr o publiczne i. qdlro~a przeeiwpeźare 'a o kwotę 261 .231.,00zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwewe] Strdy Pozarnej (zadania z eCOIJe)

o. kwotę 261231,00:d
Zwiększa się plan wydatkóv w KPI>SP w Kole z przezlla zeniem na wynagrodzenia osobowe
członków korpusu służby } ilnej oraz funkcjonariuszy na nagrody dla funkcjonariu z składki na
ubezpieczenie iFP oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy.
'rodki na ten cd pochodzą ze zwięk zenia planu dotacji celowych na 2019 rok oraz z p zesuni ć

pomiędz paragrafami \v planie wydatkó ••.
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ł) dzial801- Oś..".iata iwychowanie o Iovotę 191 766tOOzl
J:'1ozdzial80 02 - Szkoły podstawowe speejałae o kwetę 19 452~OOzł
Zwiększa ię plan wydatków na zadanie pn.: .Doposażenie placu zabaw dla dzieci SOS-W',
Środki na t n cel pochodzą: ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195.

rozdział 8U115 - Teehnika o kwotę 3'9698,00 zl
Zwiększa się plan wydatkó w ZST w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na
';VYnagrodzenie osobowe odpi na ZF i szkolenia pracowników {16 1698,00 zł}

Srodki na ten cel pochodzą przesunięć pomtędz paragrafami w planie wydatków oraz ze
zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80J 30.
'Ponadto zwiększa się plan wydatków w S -A w Kole o kwotę 23000,00 zł na realizację zadania pn.:
, Wykonanie przyłqczenia budynku ZSE~A w Kole do miej klej sieci ciepłowniczej ,
Ś odki na. ten cel pochodzą ze zmniej szen la planu wydatków w rozdzi ale 8O195.

rozdział 80117 - Braażowe 'zko.ly I i II stopnia o kwotę 22 393~OOzl
Zwiększa się plan wydatków \v ZST w Koje z przeznaczemem na uzupełnienie środków na
wynagrodzenie osobowe oraz na odpis na ZFŚ .
Środki na ten cd pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami plant wydatków oraz ze
zmnie] zenia planu \I ydatków w rozdziale 80130.

rozdzie] 80120 - Licea ngólnokJiztalcące o kwotę 2;800,00 zl
Zwiększa się' plan wydatków w ZST w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na
wynagrodzenie osobowe.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomi dz paragrafami' planie wydatków.

rorzdział 80130 - Szkoly zawodowe o kwotę 5341,00:d
Zwiększa się plan wydatków w ZSl' w Kole z przeznaczeniem na. uzupełnienie środków na
wynagrodzenie osobowe.
Śmdki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

rozdzial 80 52 - Specj:alna organizaeja IUluki imetod pracy o kwotę 102082,00201
Zwiększa się plan dotacji dla placówek oświatowych niepuhli znych o kwotę 100 728,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 80117.
Ponadto zwiększa się plan wydatków ,w ZSP w Kłodawie o kwot, 135400 zl celem uzupełnier 'a,
środków na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
Środki na ten c l po bodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie 'wydatków.

PRl" EWQU\o rrz l;'
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Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2019 rok
Załączmk Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr VI1II6,5J2019 Z dnia 24 wietnia 2019 r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok

D.ział Rozdział Pa-mgraf Treść Po z:mi.ulie

7,00 Gospodarka mieszkaniowa 89001,00
-

10005 Go~podaJ1;;agl1Jntami ~nierucnomościami 89001,00

2110 Dotacj:e celoo.\I'eotrzyl'ilane Z b1Jd:l:etuparioslwa na zadania b1~ące z zakresu adminis.traqi rZ"qdowej oraz łnne zada ni<! zlecone 89001,00ustawami realizowane przez powia~

71G D%iala "OŚĆ USIu,goWlI 712200.90

71012 ZadaJllia 1.zakresu geode~i j kartografii 80 200.00,
- - -

2110 Dota;qe celowe otrzymane 4 bLJdżelu par\slwa na z,adania bietąoo z zakresu admimstracjlrZ"l'jdowej oraz mne zadania zlecone
I 1'60200,00USI8'iVami realizowane przez po •••.ial

7'1015 Nadl:.ó'r blJdo.wlany 5520OQ,00

2 10 DotacjE! celowe otrzymane z budżetu pal1SM na zadlenia bfe1qoo z zakresu admi1'lislr.acj~ rządowej oraz mna zada nia zlecona
552000,00I.JslaWólm~reali!zOVllaM przez powiat

750 Administracja IPublicza3 21,2 362.00'1

7501 Urzędy wO!eYJ(5dzk- 179 262,00'

2110' DotaCl8 celowe (}Irzymane z budżelu państ\v8 na zadania bl!etąoo z zakresu ad'minislracji ~do\!mj oraz inne zadania zlecone
79 262,00ustawami realizO'łllane przez powiat

75045 Kwalil1kaoja wojskowa I 3~ 1'00,00;

2 10 Dotacje oelowe olrzymane z blJdi%elu,panstwa na zadarna bll!zące z zakresu adrmnisltatoJI rządowej oraz mne zadania zlecone 3'3100,00ustawami reallZO'Nai'le przez ~owiat

752 Obrolila n<arodowa 8000,011
-

752~2 Pozostale Wydatki obron Ile a 000,00

2110 Dotacje cekrwe Olnymaoe z blJd~lo państw~a na.zadania biBżąóe z zakresu adrmnislracji rządo'!Nej oraz inne zadania zlecone
8000,00ustawam reali~owfllne przez powiat

154 Be:z:pfeczeń~t.wo publl~lIe iochrona przllciwpożarowa
I

501-5769,00

75411 Komeńdy powJalowe PalislWOwej Straty PO%arnej I 5-015169.00

2110 DotaCJe celowe oltZymarle z budżetu paolistwa Ila zadania bisżącaz zakresu admlfilslrncJ. rządowej oraz mne zadarna .:tJecone 5015769.00ustawami realiz.owane przez powiat

75:5 WYfIllar sprawiedliwości 2&1 000,00

75515 N leodpłalne pomoc prawna 264.QOO.OO

2110 DOlacje celo'ille otrz~cane z budżetu pansM'a na zadania bież1ijC€ z zakresu a.dmmt5trac]l rządowej oraz inoe zadania zlec()fle 264000,00ustawami realiZ'OWane,przez powial

851
I

O"hr'On;~ ::r:drowi;r 1 02:8 373,00

85156 SRladkr na .ubezp~enie zd'rowotł1e Oraz ś.Wiadczenia dla osób nie dbję!J'Ci:hobo""i~iem ubezpiecz.et'lia zdrowo4nego 1028373.00

2110 IDotacie celowe otrzymane l budżelu państwa na zadanła bieiące z zakresu adminIStracji rządowej oraz inne z.adania zlecone 028373,00
I ustawami realizov.'aoe przez powiiat



855 Rolł;Zil'l3 388384,,00

85008 Rodziny zastępcze 3SB 384,00
,DotaCje celowe olrz-ymane 1';budastu państwa na zadania bje%ące z zakresu adminislracjj rządoweJ zlecone

2160 powiatom, ZWIązane z realizacją dodalku vfllc owawczego oraz doda.lk\\l do zryczaltowanej kwoty stanowiących 388384,00
PQ••noc państwa. w wychowywaniu dzieci

Razem: 7718089,001



Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2019 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr Vt1l/6512019 z dnia 24 kwietnia 201i9 L IN sprawie w:prowadz.enia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok

,

I
Dział ,Rozalial Paragraf Treść Po :zmianie-

700 rGOSPOdar~a mie.szkafllowa 89001.00

70005 Gospodarka "yruf1tami inieruchomOSilla1l1I 89001,00

40'10 .wynagrodzenia osobowe praoovmik6w 57213,00

404() Dodall<owe wynagrodzenie roczne 4500,00

4110 Sklad.kii na. ubezipiecz.ema społeczne I 9600.00
-

4120 S ladki na Fundusz Pracy oraz Solldamościowy F I"Idusz WsparCia Osób NIIeJ)e nosprawnych 412,00

4300 Za up ust g pozostalych 6000,00

4390 Zak p usl 9 obejmllJącycll wykonanie ekspertyz, analiz i opmii 10000,00

4520 Opiaty n El rzecz budletów je<! ostek s.amor.1:ądu terytorialnego 276,00

4610 Koszty postępowania sądowego j prol uratorskiego 1 000,00

I 710 DzJal-..'Incśt usl\!gowa 712200,00

71012 la1łanla z.zaKresu geode~i i karłogra i 16&200,00

4300 zaklJp slug pozostałych 2500,00

4300 Zakup lIslug pozostalycł1 157200,00

4430 R6%ne opiaty i skladki 500.00

71015 N1adl.ór bLJdowlany 552000,00

3020 W~dal Icsobewe nlezallc.zione do ~nagfOdzeń 6000,00

4010 W~l'lagfodzeflia Qoobowe pracowników 97232,00
,

4020 Wynagrodzenia osobowe CZlonków korpusu s!u2;by cywilnej 297374,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie rOCZl1e 2679B,00

4110 S lad:j(l na ~~p[ecrenia społeczne 62000,00

4 20 Skład mi Fu dusz, racy oraz Solidarnoścrowy Fund SI Wsparcia Osób NiBpelnosp:rawnyoh 3500,00

4170 Wynagrodze ia bszesobowa 5998.00

4210 Za up maleriafów Iwypos,aż:enia 2000,00

4260 Zru Up energii
I

'6000,00

4270 Za up uslug remontowych I 1000,00
--"

4280 Zakup u<slug zdrowotnych r 000,00



4300 Zakup uslug pozostałych 30 OOtl,OO

436(1 Op ały z t)' u zakupu usl1JQtelekomul'lił::acyjnych 1135,00

4400 OpIaty za administrowanie i czynsze za budyn i, lokale i pomie~Emia garażowe 569,00

4410 Podr6%e slutbowe krajowe 3500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz ś'Ąijad~eń !iocjalnych 6720.00

4520 Oplllty na rzecz budżetów jad l1osm:k samorządu tefyto -alnego 174,00

4700 Szkolenia p acoW'llików ni~będących członkami korp su slutby c~'IIIfi!nElJ 1000,°9

7M1 AdmlniMrac)a pllbli~:zna 2123620DI

75011 Urzędy woje'IN6c!źkie 179262,Qd

I 4010 W~ilag,rodzenia osobovie I1racowników 138312,00

4040 Doda kowe wynagrodzeflle roczne 11 700,00

4 10 Składki na lJbez~cze ta spo eczns 25600,0°1

4120 Skladk.i na Fundusz Prac~ oraz SolidarnośCIowy F n.dus:zWsparCIa Osćb Niepełnosp,(l""J1Ych 3 650,00

15045 Kwalifikacja WOJ5 o.•••·ar 33100.00

4110 Skladki na ubezpieczenia spo~ne 1500,00
--

4120 S łatlki na Fundusz F'racy oraz Sol da ościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepelnosprawnych 300,00

4170 W~nagrodzenia beZ(lsobo~~e 24 100,00

4210 Zakup mate a!ów Iwyposazelll3 2000,00

4JOO Zakup usług pozoslaly'clt 5200,00

7ł2 Obrona, IJiarodowa 8000,00

I

75212 Pozo stale wydalki Qbronne 8000,00

4300 Za up uslug pozostalycl;, ot 000,00

I 4700 SclIole ia praOOWf'likÓ'Arl1iGbędącycłl człon ami kOrpLSS slLltby cywilnej 4000,00'
I

154 I Bezpieczens\Wo pubHCZ4(1 i ochrona przeciwpoż:a owa 5 "Hi 16!ł,OO

7541c1 :,Kom!lndy powilitO'We p.mstWO.lo\I'ej 81r.lty Pożarnei 5015769.00
,

Wyd'alki osobcwe niez-aliczo!\e do ""')'nagrodzeń 3 000,003020

3070 Wydaiki osobowe niezaliczone do pesazań wyp~ac:!lne zornerzcm i f' nkcjonarurszom 1S3 :2Q7.00

4020 Wy agrodtenia osobOVie członków korpusu służ:b~ cywilnej 140010,00

4Q40 Do<Iaikowe wynagrodzenie roczne 10601,00

4050 Uposażenia żolnien:y zawodo .••;ycłl, oraz liunkqonanuszy :3520 544,QO

406.0 Inoo nale2ności żołnierzy z<lwodov.ych oraz funkcjiOnarius:zy zalicza e da wynag,rodzen 87225,00'



40170 Dodatl<owe uposittel'lie fOCZl'le dlla ~olnreJ2y :z:awodovłyoo oraz: nagrody roczne clra funkcjonariuszy 259 610,00

4110 Składki na OOZlpiecz.enia społeczne 28105,00

4120 Skj~dki na Fundusz P'rac~ oraz Solidamosc:iowy Fundusz Wsparcia Osah Niep81'1lGSprawnych
I

2, 633,00

4170 Wynagrodzen ia bezosobowe (1500,00

4180 R6wnOW3tniki pienię.tne i eliwlWaJenty dla !óll'llerzy j tunkcjonai lIszy oraa pozostałe I'lI'etI1OŚO 418443.00

4210 la:k p mahflnal{lvl i wyposaZf,lnia 109428.00

4260 Za penergll 82594.00

4270 Zali P tlslug remonto\"l)'ch 20000.00

4280 Za p uslug zdfQ'lVCIt,f}ych 16000,00

4300 Zak p tJslug pozostalyoh 67435,00

~360 OpIaty .z tytułu zakupu ustL.'Qleje ornuni aCYJnYG:h 17760,00

4390 lak p USłLJgClbejl'rlujących Wjtona nie ekspertyz, OIJl'I>OIlizj optnii 1000,00

~4H) P.odróże slażbowe krnJowe 1 .4000,00

4430 RćJ:l'le opłat~, iskladki
I

!
4905,00

4440 Odpis!!' na zakladpwy fl.J,ndll.Jsi: świadczeń socjalnych 1 3688,00

4480 Podatek. od nleruchomośd 1 14 122,00

4510 Opla!y na rzecz b\ldżetu pa~lWa 1 390.00

·4550 Szkolellia członków korpusu sfLJżby cywUnsj 1 369.00

4610 Kos;zly po5tępowanilll sądo'!Nego I prokuratorskleqo 2000,001

155 Wymiar ~prawielllliWoścr 2MOOtit00, .

15515 INieOdpłatna pernoc prawl1::! 264 OOG,OO

2360 Dota[;Je celowe z bu&etulerfnas1kl sami:lrządLJ larytonalnli!gD, udzielane w trybie art 22'1 ustawy, na finansowania LUbdofinansowan[a 128040,00zadali zleconych do rnatizacji organizaojom prowadzącym dzlatalność pożytku ptJttJiczn8SD

4170 IWynagITldronia oozosobowi:! 12012,00

I
4210 IZakUP materialow i wyposazenra 13840,00

4300 IZakUP usłu-g P'Ozostalych 110 108.00

151 Ochrona zdrowia I 1 1128373,011

a5156 cS,k.lacl~[na ubezpiec;en ie z..di'OWotne oraz s'>Viadez.enla dla o~ób nie Gb~lych obowiązkiem ube2p ecren.ra z.drOWOlneilo 1 p2B 373",00

4130 Składki na LJbe:zp18czenie zd ro·wome I 1 D28373,00

4130 ISk1adki na ubezpieczenie mrawolne 0.00

855 IR~dzllilll 'liS :'84,001
85MB IR~ny zestępeze 3683"84,00



3110 Świaclceflia spoleczne 384 500.16

401Q Wynagrodzenia OSQbO'l'le pr-i'lCOWrl ÓW 3245,45

4'1f0 I Skład ina Llbezpieczania społeczne 558,87

4120 Skład ina Fundusz Prac~ craz SoMamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepelf'105prawnych 79,5:2

Razem: 771808-9,00]
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Plan wydatków majątkowych na 2019 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr V1II165J2019 Z dnia 24 kwietnia 2019 r, w sprawle wprowadzenie
zmian IN budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok

Dział ROiZidział Paragraf Treść Wart\ośt
I

GilU Transport i łl1cznolŚć 13 sas 000.00
60014 IJmg,j publiczne powiatowe 13 389 000,00

6050 Wydalki inwestycyj e i,ednoslek budżetowych 1:3 369 000,00

Budowa chodnika pny drodze powiatowej nr 3412P w Turzynowie 60000,QO

8udowa drogi powiatowej nr 3206 P Łl.!czywno - Drzewce 2100000.00

Pn:eb dowa rncslu na raece Rgllewoe w miejsGowoŚ<OIBarlogi 1 200 000,00

Przebudowa d rog~ powiatowej 3403P na odcinku Powiercie Kolo nia- 1096000,00LEismca

Paeb1Jdowa drogi powiatowej nr 2150P Domanlk6w-Kotk6w 157000,00

Przebudowa d rogi powiatowej nr 3218P - na odcinku Ruszk6w Drug I • 600000,00Police Średnie

Przebudowa drogi powiaWwej nr 3400P 330000.00
Pr.zebudowa d rogi powiatowej Nil"1402P na odcinku ulicy Łęcl.yokiej w

50000,00Dabiu

Pr.:.et)udowa d rogi powiatoweJ nr 3405P Klodawa-Dątlrowioe 156000.00 I

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Głogowa-chełmno na odcinku
500000,00drogi Chełmno Parcele-Ladorudz

Pr:<leb'Udowad rog' powiatowej nr 3411 r' \II RdUJtowjs 120000,00

Przeb LI,nowad r09i pOWiatowej Nr 3415P '!Ił miejscowości Kl'"lewa!a 62500,00

Prz!!!booow<l drogi powiatowej nr 341 gp Budzislaw Stary-Lubonie 500000.00

PrzebU'dowa d rogi powiatowej Nr 3438P Dębowiczki-Glębokie 437500.00
Przebudowa nawier:cł1 ni odcink.a d rogi powiatowej n.r 3418P O<:ihle- 250000,00Ml)'l'lek
f'lrzebudowa nawierzcłini odcinka drogi powiatowejl'1r 3423P Osie!!<Wielki- 250000,00Czołowo
Pr.:eblIdowa odcinków drog i pOWlalowej Nr 3405,P na te renie Gm, 500000,00Klodawa

Pn:eb udowa u licy Szkolnej w Pl2!fldc:zu 500000,00

RQozbu,dowau Ircy Nagómej Vi Kole .; 500000,00

6800 R!!z!!:r.vy na iflW8styoje i za upy lnwestycyjne 0,00

Rezel\va celowa na inwes.tycje i zakupy inwestycyjne 0,00

7'110 Gospodarka mieszkaniowa 60 DOn,IJOi

70006 GO:i'pod~rk;:l gruntami inleruchomaścsarni 60000,,00

6060 WydalJ(l na z:ak.upy inwe!;iIYl;;}'jne jśdno$I,el< budżetowych 60000,00-

Wykupy nleruehornoser gruntowych oraz użytkowania Wl8czyslego 60000,00
nieruchomoser

71"0 Działalność usługowa 30619',00

71012 Zadania 2: zakresu geodezji I kartografii 306791,00

6067 Wydatki na zakupy fllwestycyj ne [ed nos:re'k budżetowych 262472,35

I Cyirvzacja geodiUyj IlYcłl rejestrów _publicznych oraz uruchomlen Ui;l
262472,35elektrorncznycn IJslug publicznycl1 Powiatu Ko 'ego-za.kup

oprogramowania i sprzętu kamputerowe:go

6069 Wyda I na zakupy If'Iweslycyj ne jed nosie budZetov.rycll 44318,65

Cylryzacja geodezYJnycn rejes:t!'ÓWpublicznych oraz u,ucnomlł,m ie
elektronicznych usług pu bticZirrycł1 Powiatu KolsklagooUJ,kup 44318,65
oprng ramewania i sprzętu komput8rclW8'90

750 Ac;lminlslracja pubJiczna ,600 0130,1100

75020 Starostwa powiatowe 600000JJO

6000 I Wydatki inwestycyj na jed nosle<k budżeto'NYch 550000,00

Budowa parkingu przy budyoku B Starostwa PDWlatowego \Ol KolB 550000,00
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6000 Wydatki na zakupy 1r:1wę-~tyC)'Jnejedt"lO$\ek, bl,ldtetowych 50 000,00

50000.00

1 137 &114,93

19452.00

194-52.00

19452.00

23000.00

23000,00

23000,00

1 09~362.93

0.00

0.00

0.00

I

0,001

0,00

Q,OO

0,00

0.00

609667,59

B09667.59'

285695,34

285695,34

'Ii343 T91.56

I
1 020000.00

1 020000 00

1 020000.00

323797.56

0.00

Zakup &pl'2!ęw kom pute-l\Owego. QP~ogrólmo-wania i licencji w Stal'Q&~e
Powiato'NYm w Kole

801 Oświoata l'WYCl\owanie

80102 Szkoły podstawowe speajalne
60.50 Wydatki Inwestycyjne jednostek bud!.elowych

Dopasazenie placu zabaw dla dzieci SOS-W

80115

6050 liWydatki inwestycyjne jednostek budżelowych

Wykona nie prz:yląc.z.enia budynku lSE-A '!Ił Kole do miejskiej siooi
cle ptownlczej

60130

6050 Wydatki in~stycyjne jednostek tmdzelm")'ch

Szkoły zawodowe

INowoczesne leChrlOlOgie VII kształceniu zawodow~m elementem rozwqu
gospodarcze-go obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego I kolskleqo-
przebudowa części budynku wars2.tatów ZST

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek b-udżE!~ch

6059 W~d atkllnwestycyjne jednostek budżetowycl1

6Q60 Wyd alki na zaluJPY inweslyi:Oyjne jednostek bud:tetowyoh

6067 Wydatki na zakupy inwes ycyj ["II\! jed nosłek b~dż.etowych

NowoCZ'esne technoloęle w kszlaloeniu :zawodowym elsrne Iltem rozwojU
gospodarczego obszaru funkcjonalnegQ powiatów tureckiego I kolskiego-
przebudowO! części budynku warszalatów ZSl

Nowoczesne technologie w kszla~oen iu :zawodowym eleme,nlem rozwoJu
gospodarc~ego obszaru (ulflkqonalnego powiatOw tureckie{lo i kQlskięg~
przebudowa części budynkI.! wars:atatćw ZSl

Nowoczesne t@chnolQ9ie w kształcen iu z.awodo.vym elementem rozwoJu
gospodarczego obszaru runkqon~lm~go pOWi3lów tureckiego i kolskl:ego-
wyposatenie warsztatów g:zk~ch w maszyny i urządzania

Nowoczesne techool:o,gre w k.s.ztałceillU zaw03o'o\l'Ym erementem rozwoju
gO$podatrCzego oh!n,aru funkojo alnego powiat6w tured(ego i l<oLskiego-
"''YPosaŻ1;!niE!warsztaIQ~!Jszkalnrch w maszyny iurządzenia

6069 WydatIu na 4akupy inwestycyJne jednoste!o:. budi2.et.o'o\l'ych

Nowoczesne technologie 'IN kształceniu zawodowym ełementern r'<l.Z.woJIJ
gospodarc:z:ego obszaru funkcjonalnego pOV!llatów lureckiE!go i kols 'ego-
wyposażemie warsztató,w szłIolnych w mas:r'l'ny i urz~dze nla

85111 Ocbrona zdrowia

'SiZpitale og61ne

6220
Dotacje oelowe z budżetu na finansowółnie lub dofinansowanie kosztów
reaUzacjl il'1WE\Slycjii zak;upów inwestycyj nych innych [edn os~ek sektora
lrinansów publicznyCh
'Dofinansowanie do zadanta pn_:"Ro.zbudowa, przebudowa I modermzacja
ioraz wyposa%enie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług me,dycznych
[świadczonych na rzecz mre.szka !'Ieów powiału~

85195

6630

6639

PozosIała d:ł.ialalność
IDotacJe celowe przekazane do samorządu wojew6dzl\lla na inwestyCje i
z:akupy inwestycyjnE! realizowane na podslawi& perozumień (umów)
między jedn oSIkami sarnorząd u lerytortalneqn
Doracj El celowa na pomoc finansową d la Wojew"6dztwa wielkopnlskliBgo z
p rzeznaeze niem na dofinansowanie projektu pn:''\Nypos<I:!.en' e src owisk
imorm!ltyczn)rch wOJewód;;;:;kich.powiatowych i miejs ich podmiotów
rectl'lic:zycł1 w n arzędzia informatyt:ZJle IJ rnożliwulj Eloe wdrcżen ie
Elektronicznej Doku me ntacj i Medycznej oraz stworzenie sleci wymIany
dl'lny.ch między podmiotami I~c..miczymi samorządu W'Oje'wód:zto.va"
Dotacje celO\l.-e przekazane do samorządu województwa na InwestYCJe i
zakupy inwl!s ycyjnł!!l reallzowane na podstawie porozumie (umów)
międZy jsd noslł::ami s amorząd LI terytonalneg O
Dotacja celo-wa dla Wojew6dztwa wi@lkopotskiego z przezn:a GZ€iJllemna
dofmansowanie proje tu pn.:''Wyposa%enie środowisk rnfQrmalyCZr\ych
wojewódzkie . p.l)1NialOWych im leJsk Ich podm[,o16w leczn iCz.ychw
narzędzla informatyczn e umo:tliwiając INdroten ie Elektron iczne]
Dokumentacji Medycz. ej ora~ stworzenie sieci "'')Imiany danych między
podmiotami leczniczymi samorządu wojewód;z;ł'wa"

0,00

323797,56

323797.56

I

Razem !
•'RZbVuu I'ld f ~Ą:L)

R~o"v""~. 'ul. ktegll

\1ilre~ s« Iq/p};
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Załącznik Nr 4
do UC.11wały Rady Powiatu Kolskiego Nr
V11l/65r1201 g z dnia 24 kwlanla 2019
rok u w s prawie wprowadzeń la zm ran w
budżecie POVV'iatuKolskiego n fil 2 019 ro k

WYKAZ D01iACJI UDZIELONYCH Z BUlDŻETU POWrATU KOLSKIlEGO NA 2019 ROK

fi &w hDotacje d la Jedn este k sektora nans ..pubhczmc
KLASYFliKACJA

I

KWOTA DOTACJI
L.P. BUDlETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI

DZIAŁ ROZDZIAŁ i PARA.GRAF PRZEIiJMmOTOWA PODMIOTOWA C'ELOWA
-

DZIAŁ 600 - TRANSPORT i tJlCZNOŚ'Ć 0,00 O,UO 12,OOOOJOO

1 600 60004 23m Miasto Koni n
Organizacja p bl iClllego Jransportu zhioroweqo w povłialac 120000,00słupackim, kont'1'Iskim i kolskim

tJZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA O~OO OJ00 "I 3'4.3 797i56

DO(lI'Iansowanle dOzadania pn, 'Rezbudowa, prz,ebucfDWa i

2 854 85111 6220 S P' ZOZ IN Kole rnodemiz.aOji':l o 8z wyposazen.e Sf' zoz 1h' Kole wr:n. z 1020000,00
roz.wojem LIsiLi!;! medycznych swiadCZ:Orl)'Chna rl:eO<!
mieszkańców powiatu·

Do nansowMie do projektu pn,: 'Vltyposatenle środowisk
:mformatyc:znych wojewódz .ich. powialowycil ImieJs.liioh

3 851 65195 6639 Województwo podmrokr-'i' leczniczych w narzędzia irtformalyczne 323197,56
Wielkopo~skie I umozliwraj~CB '.vdrożenie Elektr{l/lIczflel Dokumentael i

MedyCl:!'Iej oraz s!wo~enle sieci wymia ~ danych rni&dzy
podmLOtami Ieoc:llic~yml samo,zącu woj!!'l!/Mzlwaw

DZIAt 8'53- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ O.DO 0,,00 1820,00
4 653 35311 2320 Powiat KOI1 ińtski

Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawm:lowej II 2820,00&pofecznej

DZIAł?. 855 - RODZINA 0,00 ,O~OD UD ,(J()O~00~
5 855 85508 2320

Jed~(Istkl Samorządu DofInaf1sowatlle pob-ytlJ d::feci w rodzinach zasię pczycl1 160000,00
Terytoria [nego

S 855 85610 2320 JC<l nostki Samorzljd u Dofillansowan ie pobyt dz1eci w placó~~ka(lh opiekllllczo.- 500000,00
Teryklrialnego wycrHJ'Hawczych

Strona 1 :z4



KLASYFIKACJA
KWOTA DOTACJI

LP. BUDŻET'OWA NAlWA PO,OMlOiU pRZEZNACZ:E'N1 E DOTACJI
-

DZIAŁ iROZD-ZlAL PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA
DZIAŁ' 921- KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA. NARODOWEGO 0,00 OjOO 106 76(J~OO

7 921 92116 2310 Gmina Miejska w Kole
Dolinanwwl!ill ie Powiatowej iMiejskiej Bibliotek.i Publicz.nej w I 103760,00Kole

Dolinl!ins.cWl!iflle do wydama publ,kaqi "C<lesblw Freudenreich

I

8 921 92118 2710 Gmina Mtejska w Kole ~ Gzłowiek lNiepooleg!oścP' przez muzeum Technim 3000,00
Geramic2:f1ych w Ko~

RAZEM: q.OO 0,00 2 233 3'77,56
Dotacje dla jednostek spo,z;a sektora finansów puMiczny,ch

DZIAŁ 0'10 - Rolnictwo i IOwJectwo 0,00 O~pO 1-0 O'()O,OO
-

9 010 01008 2830 Spółki wodne Ble%ące Il'eym'~flie l.lr::ąd2:e ń wlldnyr,h, 1:0000,00

DZJAŁ755 - Wymiar sprawiedliwości OrDO 0.00 128 040~O,O

10 755 75515 2360
dofinansowanie zadań zleconych do reafiz.acji organt:laqjom prowadz.ąc.ym

128040,00działalność pazytku publrcznego

I
/JZIAŁ 801 _, OŚWIATA ,WYCHOWANIE O~OO 8380 297,QO O/J(J

Dolina S-OWaIfl le kosz,tow' z.wiązanydl z p rowadzenism szkól
n1e-publicznyth, W tym:

80i 80120 2540
Placówki oświato •••••a

- liceum Ogólllokszla!cące 262487.0011 nrepu bl iczne
,

801 80116 2540 - sztoły poJloe-all'1e I 608206,00
801 80117 2540 - Branżowe;: sz.ko-ly I stopn ia 812002,00

! Razem:' 000 1682695.00 000

12 801 80151 2540
Placówki ooświatowe Dofinansowallie kosztów ZMl'iąz:anyctl z prowadzeniem szkół' El596 874,00

I
n iepubl iczne l1iepubliczn~h - kwali acyj ne kursy llIwOO1l'ó'lll

I

13 801 80152 2540
Placówki oSwiałowe Dorm.r $O\IIarole kosztow z..wJązal'lych :l! prowadzen.lem sz]<.(J1

I
100728,00

n tepubl lczns me-publlc:nyc-h

I DZ.lAŁ 862 - POMOC SPOŁECZNA O~OO 0,00 438283JOO

I
Dom P'omocy Społecznej dla

Ooros,łych Z",romacJ:iienia
14 852 852;02 2360 Sióstr Malych MtsJ0FI:aJrek. Na wydatki bteż~oo związane z funkcjonowaniem Domu.

l
438283,00

Miłosierdzia (Orfoniistek) w
Kole
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KLASYFIIKACJA KWOTA DOTACJI
L.IP. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU P'RZJEZN!ACZENIE DOfACJI

DZIAŁ ROZDZIAł.. PARAGR:4:F PRZEIONlIOTOWA PO D P'JI IOTOWA CEl:OWA
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁe ZADANIA w ZA.KR,@S/E ,POUTYKI SPO't.ECZN~J 0;00 20() 274160 OJOD

Wa rsztaty TQrapi i Zajęciowoj

15 853 85311 2580 Polslti:egJO Stowarzyszenia na
Dofinansowanie kDszlów działalności placówki 97070,40Rzecz Osób z Upoś.leaz.et'liem

Umyslowym w Kol,(l

KoJslllie Stewa rzyszen le Osób

16 853 85311 2580
Nlep~O$prawnych "Sprawol Dofinansowanie koszt6w dZHa alrJoścl p~acówkl 60669,00
lnaczo]" przy ul. 1)"~lbslkieJw

Kole

Wa.rsztaty Terapii Zajęciowej

17 853 85311 2580 Stow,illzyszenia .tS prOlW,ni
Dotinan:IDWaJrlie IlDszlów dzialalności pf.acówki 48535,20Inaczej" p~ 1,11_DąbskleJ w

Kłodawill

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA OtOO 1 676 086~OO 21000.06

18 854 85412 2360 dofina nsowanie zadali zleconych do realizacj i orga rlizacJom prowadzącym
21 OOO,IJOdziałall1Qsć pożytku publiczneflQ

19 854 65404 2540 66421,00

I

OŚl'odllk Rllha1bi1lltacyjM. OrgaM:owanie r prowadl en.e l.a:IęC; rel'labrl~tacyJno -
Edukacyjno-WychowawcZ}' w wychowawczych dla dnecl I rnlodizi€zy upcś edzcne]

Kole lOREW, umyskwlro ze sprzężonymi kalectwami I

I

I

20 854 85419 254'0 1 60.9654,00

I

DZIAŁ 92'1- KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OłOO i G,DO 30 ,OOO~OQ
!

21 921 9219'5 2360
Dofil'lansowan iSIzadań :1eoonych do resljzacji organiza cjom prowadzącym 30000,00dz:iałalnoSć pozylku publicznego

DZIAŁ 926 - SP,ORT I KUL TURA FIZYCZNA 0,00 I 0,00 80 00 OJ00

22 926 II 92695 2360
Do'flnansowall le zada" zleconych do real12.OlIcji org'i!mf:aacjom prowadzącym 80000,00dziatalność poty 'ku publkzn ego

I
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KLASYFIKACJA KWOTA DOTACJI
LP. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE iDOTACJI

OZlAł.. II R.OZDZłAt IPARAGRAF - -
PRZEDMIOTOWA PODM.OTOWA CELOW.A

RAZEM~ 0,00 '10 262. 658,6"0 7073.23,00

OGÓŁEM: I
OGÓŁEM OOTACJE PRZEDMrOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:!I 13 20:3 357,16
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