
cmĄlAŁA Nr lX167/2019
RADY PO'WIAT KOL 1(J1GO

.z dnia 16 maja 2019 roku

w prawie: wprowadzenia _llllian w budżecie powiatu na 2019 rok.

Na podstawi' art. 12 pkt 5 ustawy Z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(j.t, Dz.U. z 2019 r.t poz. 51 l) oraz art, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j. t. Dz. ,z 2019 T., poz. 869) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ l

W Uchwale Nr [V/lll1018 Z dnia 2'7 grudnia. 2018 roku '"' sprawi uchwały budżęto ,'ej Powiatu
Kolskiego na 2019 fok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr V/43/2019 z dnia 30
stycznia 20.19 roku, Ueht ala Rady Pos iaru Kol kiego r VII47/2019 z dn,'a 2,8 lutego 2019 roku

chwała Zarządu Powiatu Kol kiego Nr 0025.19.21.20t9 .z dnia 13 marca 2019 toku, ch,\'ala r
VH/59/2019 Rady Powiatu Kolsklego z dnia 28 marca 2019 toku, ch· ała Nr 0025.24.28.2019
Zarządu Powiatu Kolskieg-o z dnia 10 kwietnia 2019 roku, Uchwała T)' VIn/6512019 Rady Powiatu
Kolskiego .zdnia 24 kwietnia 2019 roi u) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu pov iatu w wysokości 915575570:8 zł zwiększa
się o kwotę 9000,00 zł do wysokości 91 56655-7,08 zł
z tego:

dochody bieżące w wysokości 5 581 217,14 zl zwiększa się o kwotę 9 000 00 zł do wysokości
85 590 2,17,l4 z.,

2. W § 2 ust. I chwał budź towej wydatki budżetu powiatu w wysokości 952492.91,87 zł zwi ksza
się o kwotę 9 000,00 zł do wysokości 95258 291,87 zł.

3. \V § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokoś j 1683740349 zł zwiększa się o
kwotę 9 000,00 zł do wysokości 16846403,4'9 zł.

4. W załączniku Nr 5 dodaje się nowe zadanie pn.:
.Pr. ebudowa drogi po lato ve] numer 3413P na odcinku Zbćfno-Długle" - 9 000)00 zł (dz, 600, rozdz.
6QD14, par. 6050),

Załącznik r 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

5,. W załączniku r l do Uchwały budżetov ej wprowadza się następujące zmiany:

- Dochody budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę '9'000,00 zl w następującej
POZY";JI;

Dział 756 rozdz. 756l8§ 0490 o kwot" g 000,00 zł kwota po zm. 929 '0'00,00 zł



-2-

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały budzetowej wprowadza się następujące zmiany:

- Wyda.tki budżetu powiatu na 2019 rol zwiększa się o kwotę 9 OOO~OOzł w następującej
POZYCJ1:

Dział 600 rozdz. 600 l4§ 60-0 o kwotę 9000,00 zł kwota po zm. 13 39&000,00 zl

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§J

~ ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi W życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Pov tatu•..Ko~ kiego

~ l",~'
Marek ~'(tek



UZASADNIE l i

do chwały rIXJ.6,7/20l9
Rad Powis tu Kolskicao
z dnin 16 mąja 2019 roku

Dokonuje ię zmian 'IN budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i \Ą 'datków które
wynikają 2 następujących przyczyn:

I. w § l u "t. l UChl ary budżctm 'ej u rtala "ię phm dochodów budżetu powiatu P.o zmianach
w kwocie 91 566, 557,08 21.

1.DocbOdv budżetu pOl' iatu ~ iększa się o [{wote '9 000.00 zl
a) dział 756- Dochodv od o ób prawnych, od o ób fizyeznych iod hmych jedno tek,

nieposiadających o obowości prawnej oraz l 'ydatki związane z ich poborem
o kwotę 9 000700 zl

rozdziel 75618- Wpł) '. z innych opłat stanów iąc~ch, dochody jedno tek, amorządu
terytorialnego łla ped ta,~ ie u 'hn\' o k"Wotę 9 000,00 zł
§ 0490 Wplywy 'nn. I lokalńych opłat pobieranych przez i duo tIu samorządu te-r tortaluego I a podshn ie
odrębnych usta,
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

II. W § 1 u. t. 1 chwały budżetowej! u tals . lit; plan wydatkóv budżetu powiatu po zmianacb
\ kwocie 9S 258 29 ',8,7 zl,

l. W"da.:ki bąd.:i.etu powiatu zwiększ.a je o. kwotę '9000.00 zl
a) dział 600- Transport , łączno' ć o k\ otę 9 00'0,00 zł

rozdzta] 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 9 OOO~OOzl
Zwiększa się plan wydatkó ••v w pzn w Kole z przeznaczeniem na zadanie pn.: .Przebudowa drogi
pOWhUOl ej numer 341JP na odcinku Zbćjno-Długie" w związku z koniecznością opracov ania
projektu budowlań go j złożenie do dnia 20 maja hr ..wnio ku o dofinansowanie z PROW.



Plan wyda.tków majątkowych ·na 2019 r:ok
Załąoznik Nr 1 do Uch,waly Rady Powlatu Kolsklego Nr IX/6712019 z d la 16 maJa, 2019 f. W sprawfe wprowadzenia zmian
w budżeoie Powia u Kolskiego a 2019 rok;

!Dzlał R02dział Paragraf Treść Warto,ść
I

600 Trans port " łą~n ość U J98 000.00

aoo .• Drogi pubłlezne powiatowe 13 398 000,00

6050 Wyda r inwestycyjne· jednostek budże o'o\O)lch 13398000,00

I

Budowa CI'Iodni a przy drodZie! po'. ·alowej nr J4 2P w T rzynowle 80000,00

Budowa d rogi p~wia,tOw@lnr 3200P t.uczy\vno - Drzewce 2. 100 000,00

Prze, udowa mostu na i'2Ceoe Rgilewce 'Ił rńiejscowośd Ba łogi 1 200 000.00
Przebudowa drogi powiatowej 3403P na odcinku ?owiercie Kolonia.- 1096 O 0.00l.eśn.ica
Pr.;ęOudowa drngi powiatowej nr :2160P O-oma.nlk6w-Kotko.w 157000,00

Przebudowa dmgl powiatowej nr 3218P - na o<IcirlilU Rusz'k.ćw Drugi. 600000.00P,olloe Średnie

Przebudowa d rogi powiatowej nr 3400P 330000,00
I IPrżebudowa C!rogl pmJialowej Nr 3402P na odojnku ulicy Łęczyckie) VI 50000,00I

Qąbiu

Przebudowa drogi powiato\'fej nr 3405P Klodlawa·D1ilbrowice 156000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P GJogowa-Chelmno na odcinku 500 OOO,OQdrogi Chełmno Parcele-Ladorucz

Przebudowa d ogi pO~'vJetowejnr 34 1 P w Rdutowie 120000,00

PrzeblJdowa drogi powiatowej Nr 34 15P w m iejscQwości Krzewats,
I

62500,00

Przebudowa dlro9i powiatowej r 3419P Budzis,!aw Stary-LubonLBk 500000,00

P~ebu.dowa drogi powiatowej Nr 3438P Dębowlc:k~lębokle 437500,00

Przebudowa drogi po -atowej numer 3413P na odcinku Zb6jno-Dlugie SI000,00

Przebudowa n:lWlar:zchnl odclnl-:a drogi powialowej nr 3418P Ocrile- 250000,00Mlynek
Przebudowa nawie:rzchlli Odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki" 25-0000,00ICzolowo
Przebudowe odcml.i.ów drogi powlaIowej Nr 3405P na terenie Gm. 500000,00Klodawa
Pr.zebodowa IJI~cySzkolnej IN P rzedcz 5-00000,00

R.oz:budow;:t I.J liC)' N agórł\ej w Kole ~ 500000,00

6800 Rezerwy na inwestycje i.z.akupy Inwestycyjne 0,00

I
Reza lVJa celowi'! na lnwestycje i zakl.l PVimvestycyjne 0,00

100
,

G09podarka mtElSl.1taniowa 60000,00,

i

- - .

70005 GO'epodsrk~ 9 runiami [ nieruchomosciami 60000,00

6060 wyda ki na zakupy Inwestycyjne jednostek budżetowych 6000C,DO

IWykupy meruchomo.ści gruntowych oraz użytkowania wieczystego 60000,00n ieru chornoścl

710 D2:lałalnoś6 usługowa. 306 79~,OO

71012 Zadania z zakresu geodezJi j kal'tografil 306 791.00

6067 Wydatki na zakupy Il1vłestycyjne jednostek budżetowych
I

262472,35

Cyfry::acja geode-zyj n~'cIl rejestrów publicznych oraz urt.!W órń ienie
ele Ironir..znyci'i usrug ptlbficz.nycl1 Powiatu Kolskiego-zakup 262472,35
oprogramowania i s,prz.ęlu k_ompulerowego .

6089 Wyda i na .zakupy il"lwe-stycyjne Jednostek budżetowych 44318.65
- .

Cyfryiacja g.eodezyjnych (ejeslrćw publicznych oraz uruchomienIe I
I

elektronicznych uslug 'Publicznych Powiaw Kolsklego.za up 4431B.55
oprogramowani a i sprzętu komputerowego

75(1 Adm! li'stracja publicz:na 600000.00

75020 Starostwa powiatowe 000000,00
I

6050 Wydatki inwes ycyj e jednosIelI bud1etowych 550000,00
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Budowa parkil19u przy 'lIdynku B S a rostwa Powiatowego w Kole 550000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne je. nostek budżetowych 50000,00

Zakup sprzętu komp,ulerowego, oprogramowania i I~cencji !fi Starostwie
50000,00Powiatowym W Kol!;!

801 I: Oświata Iwychowa.nie 1137814,93
..

80102 Szkoły podstawowe sp9cjarn1!l 19452,00

6050 Wydatki inwestycyjl'1e [ednoste budżetowy
I

19452,00
,

Dopo63żeme placu zabaw dla dz,eol $OS-W
I

19452,00

80115 Tecłmika 23000, O

6050 Wydallt:i Inwestycyjne jednostek b dtel0W)'Ch 23000,00

Wykollanie pr:z;yląr;~ni;cl budynku ZSE-A w Kole do miejskiej sieci
23000,00Cteplownrczej

ao 30 Szkoły zawodowe 1095362.93

6050 Wyd~ i inwestycyjne jednostek bud!elawych 0,00

IINowocz€sl'Ie technologie w kształceniu z.aw~ow'im elementern rozwoiu

I
gospodarc.zego obszaru unkcjonalnego powia ów ture.ckieg'o I kolsklego- 0,00
przebudowa części bu-dynku warsztatów ZSl

6057 Wydalki inwestycyjne jednostek bud.2etowych 0,00

Nowoóiesne technologie IN kształceniu zawodowym etementern rozwoju
gospodarczego obsaaru funkcjonalnego pClWialO'l'ł tured<;lego r kclskieqo- Q,OO
przebudowa części budynku warszat.ai6w ZSl

6059 Wydatki inwestycyjne jednos ek budżetowych 0.00·

I Nowoczesne teehnolog_e w kształcenlu zawodowym ełemsntem rozwo]
gospoda czego obszaru urlkcjonalnego powiatów tureClliego i kolskiego- 0,00
przebudowa częSci budynku Wól rszatatów ZSl

6060 Wydatki na Zlikupy i weslycyjne jed"ostek bud%etowych 0.00
,

I Nowoczesne teCł'\nOlogre w ksztalceniu zawodoo,vym elementem rozwoju
0,00 ~gospodarctego ObS:Z8ru fu konalnego powia.t6w tlJtec go I kOlskiego-

wyposaz!łnie warsztatów szkolnych w maszyny i urzą,dzenle,

6067 Wydatki a zakupy inwestycyjne jednostek bUdZetowyc 809667,59
Nowoc;;;::esne technolC9te w kszlalc8niu z.a.'wodowym elementem roZ\!VtJ)u
go-spodercteSQ obszaru firrk'c.;o alnego powiatow tureckiego i kolllk.i~o. 809667,59
v.oyposa:zenie warsztatów szkolnyCh w maszyny i urządzenia

6059 Wydatki a zakupy inwestycyjne jed ostek budtetowyc. 285695,34
. .

Nowoczesne technolog~ w ksztełce ruu zawodowym elementem rozwoJu
go.spodarcz.ogo obszaru funkOjonarl'leg,o powiatów turecki go i kolski9go- 285695,34
'NYPosażel'lie warsztat6w szkoln~dl w maszyny i uraąnzenie

851 Ochrona zdrowia 1343791,55
. - ---

8511 Szpitale og61'ne 1 020 000,001

Datacje celowe z budO!:elU na Hnansowanie lub dofinansowanie kOSZlÓW
6220 realizacji inwestycji i zakupów Irwo,oe.9tycY}ny,ehinnych jednostek se tera 1 02D 000,00'

finansów publrcznych
Oofinan3owel'lle' ao Z:~Qenle pn,:"'Ro;o:;budowa, przablldow'a I ńl0aęrrllZacJ3
<Orazwyposażenie SP ZOZ 'lU Kole wraz z rezwolem usług medycznych 1020000,00
świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"

I 85195 Pozoslalll dzlałalnośc :3,23797,56
[Ootacje celowe przekazane do samorządu wojewód:ztwa "a im~slycje r

66:30 zakupy inwestycyjne eal~~owane na podstawie porozumlań (umów) 0,00
, między je-dnostkami samorz~du lerytorialnego

Dotacja celowa na pomoc ffnanSO\ią dla Województwa wielkopolskieg,o z
przeznaczenlem na dofjna,nsowanle proje tu pn ..'Wyposai.en'e środowisk
informa ycznych wo·ew clzkich, powJattl'l'.ycłl i miejs ich podmie 6w 0.001
leczniczych Vi n,arzęoZ:i;;r lnforma Y'CZne umo2:lrNiaj oe wdrożenie
E ek(l'oJlicznej Dokume taeji Medycz ej oraz stworzenie sieci VoftImian~
danych między podmiotami leCZniczymi samorządu wojewód.zt\'ia"

I 6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województv.'a a inwestycje i
zakupy inwestycyjne re.ali;t:owan.e na podstawie porozumi n (urnOW) 323797,56
międz:y jednostkami samorząą.l.lleryto(!ilJlnego I

Dotacja oelow~ dla_Wojew~z:l.wa wie,lk.opOISklego .z przeanaczeniem na
d oirnansowan le prOJektu pn.: Wyp osazerne środowjsk Info rma ycz.nyc
wojew6dzkich, powia towyc I mieJ:s ich pod m iolów leczniczych W 323797.56(l<l~dzia informatyczne umożllwiająoe wdro,ź. nie ElektroniCZflej
Dokume tacjl MedYCZMj oraz s !Jorzenie sieci wymiany danych między
podmłotami le~znicz'jmi samorządu wo;ewództwa"
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