
CHWA
RADY PO

Nr X/7812019'
'ATU KOLSKIE,GO

z dnia. 31 maja 2019 roku

w sprawie: wpruwadzenia zmian budżeeie Powiatu Kolskiego na 2019 rok,

a pod tawie art ]2 pkt - ustawy z dnia 5 czerv ca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(j.t. Oz.U. Z 2019 r. poz. -11 ,oraz rut, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. Dz. ,z 20 i9 f. poz. 869) Rada, Powiatu Kolsklezo uch ;,,'aI9 co następuje:

1

\\1 . chwale r l /2212018 z dnia 27 grudł.h~ 2018 roku w sprawie uchwał- budźefo,,'cj Powiatu
Kol kiego na 20] 9 ro ze zmianami (Uchwala Rady PO\ 'latu Kulskiego r V/4312019 z dnia 30
stycznia 2019 roku, chwała Rad. Po ł'inhl Kol kiego I' VI/47/20t9 z dnia 28 lut go 2019 .'oku,
chwała Zarządu Powiatu Kolskjego r 0025.1'9.21.2019 z dnia l3 marca 20 9 roku Uchwala r

VII/5911019 Rad Pm iatu Kolskiego 1. dnia 28 marca 2019 roku, Uch,,' ala r 0025.24.28.2.019
Zarządu Pov iatu Kelskłese z dnia J O In letnia 20t9 roku, Uehv ala r VI 1/65/2019 Rad Po viaru
Kolski go z dnia. 24 kwietnia 20t9 roku, Uchwala r IXl67f2019 Rad Powiatu Kol kiego z dnia.
16maja 2019 roku) wprowadza si-r następujące zmian :

t. W § l ust. l Uchwały budżetowej dochody budżeru powiatu y,.'\ ~sokości 91 56655708 zł z iększa
się o kwotę 1264 6i 1,20 zl do wysokości 92 831 '168,28 zł,
z tego:
I) dochody bieżąc w wysokości 85590217;14, z. zwiększa się kwotę 69 871.20 zł do wysokoś t

85 660 088,34 zl t
2) dochody majątków ~ wysokości 5976, .339,94 zl zwiększa się o kwoty ] 19474000 zł do

wysoko ści 7 171 079,94 zl

2.. W § 1u t 2 chwały budź towe]
l) dotacje celowe otrzyma ae z budżetu państ - a na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Vi,' \vy oko "ci 7718 089,00 zł zwiększa się o
kW01ę 14000,00 zł do \Ą sokości 7732089;00 zl,

Załącznik I''' do h ały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr t do runi [sze] uchwały.

2) dotacj celowe otrzymane - budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. w
wysoko ści l 059 564tOOzł z\ iększa się o kwotę 13 403 00 zl do wysokości l 072 967 -00 zl,

3 środki pochodzące z budź tu Unii Europejskiej ni podlegające zwrotov i środki z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozurni nia o Wolnym Handlu ( FT )
oraz pozostałe środki pochodząc ze źród l zagraniezn ch niepodlagąjące zwrotowi w wys kości
1 411 194,91 zł zmniej za si o kotę 70 931 80 do wysokości 1 J40 263,11 II.
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3. W § 2 u. t. 1 Uchwal. budżetowej wydatki budżetu powiatu VoI' \!II) sokości 9S 258 291,87 zl zwiększa
si o kwotę 2 164693104 zl do wysokości 9'7 422 984 91 :d.

4. W ,~2 ust 2 ' chwały budzetowej wydatki hi żąc \1.,1 wysokości 78411 ,R88,38 I zwiększa 1"" o
kw tę ,665 756,04 zl do wy _oko 'ci 79 077 644 42 zł.
w t m: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem Dr 2 do U hwały

budżetowej.

5. W § - U L J ' ch -aly budżetowej", datki majątkowe w w soko 'ci 16846 403A9 zl zwięk za ię o
kwotę l 49,R937,00 zl do 'WYSO o 'ci 1834534049 zł.

,6. W załą .zniku r 5 dokonuj się następujących zmian:
'I) Zmniejsza się wartoś ć zadania pn.: .Rozbudo a uli J' Nagćrne] 111 Kole" o k\ Olę 2 025 803 00 zł

d wy okości 2474 197,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014. par, 6{l;O)

2) Dodaję ię tlOVVC zadania pn_:
a ,Zakup kosiarki 'łi" ZSRCK U w KQ 'cielcu" - l ~ 000 00 zł [dz, 80 l. rozdz. 80115, par, 606{)),
b) "Wybrukowanie placu apelowego W ZO-E-W H' Kole" - 15000.00 zł (dz. 801, r-ozdz. 80102,

par, 6050),
C .Dofin nsowanie do zadania pn.: .Przebudo» a oddziału chirurgii i doposaż nie bloku

operacyjnego w 'P ZOZ w Kole" - 2300000.00 zł (dz, 8 I. rozdz, ssu r par. 6220),

3) ZVI,rj k za się wartość zadania pn.: .Przebudowa mostu na r:e e Rgilev re Ul mlej COWOSCl
Barłogi" o kwotę l 194 74000 zł do wysokoś i _,394 740,00 zł (dz. 600 rozdz.60014. par, 6050).

Zał czni r ~ do chwały budżetowej otrzymuj brzmienie Załącznika Nr ~ do niniejszej uchwały,

7. W § 2 ust. 4 pkt I ch •••.•ały budżetowej wydatki na realizacj ' zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami l' alizov 'anych przez po iat w \ sokości
771808900 zl zwię ks a się o kwotę 1400.0100 zl do wy okości 7 731 089tOOzł.

Załącznik r 4 do chwały budżetowe] otrz muje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniej zej uchwały,

8. W' 2 ust. 5 chwał budżetowej wydatki o których mowa w ust. l ob jmujac wydatki na zadania
realizowane ze środkóv po. hodzących z budżetu nii Europ ."kiej niepodlegając- h z rotowi
rodków .zpomoc,y udzielanej przez państwa członkowskie Europejski ego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFT ) oraz pozostał 'ch środkó pochodzących z źródeł zagn nicznych niepodlegając ch
zwrotowi ustalone w załączniku Nr 10 do Uchwały dokonuje się zmian \Ii,' ramach proj kru:
•.K ztalcenie zawodowe młodzieży priorytetem li' rozwoju poleczno-gospodarczym powiatów
tureckiego i kolskiego" - poprzez zmniejszenie panu wydatków na 20]9 r. o kwotę 70046,:96 zł do
""''Ysokości l 72 0.28 37 zł.

Załącznik l' 5 do U .hwały budżetowej otrz muje brzmier ie Za cznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. W za) cznil U Nr I do Uchwały budżetów j. prowadza się następując zmiany:

- Dochody budżetu powiatu na 2019 'ok zmuiej za się o kotę 71374,22 zl w nast pującej
pozycji:



Dzial80 I rozdz. 80 l ~O§ 2057
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o kwotę kwota po zm. 67328,78 n7137422zł

Dochody budżetu po iatu na 2019 rok zv ięk za. i O kwotę • 335985,42 zł 'N następujących
pozycjach:

DO!.Lai,600 rozdz. 6001 § _710

Dział 700 rozdz. 70005§ ~ 110 (zadania złeeon )

Dział 756 rozdz. r6J 8§ 04190

Dział 758 rozdz. 7580_ § 6180

Dzial 80 l r zdz, 80 115: _ 130

Dzial 801 rozdz. 8OI O§ 20 .9

Dział 801 rozdz. 80149§ 2130

Dzj a~900 rozdz. 9009 - § 0960

o kwotę 60 000,00 .zł kwota po zm. 60000,00 zł

o k\ otę 14 000.00 zł kwota po zm. 103001,00 l

o kwotę 50000.002.1 kwota po zm. 979 000 00 zł

o kwotę l 194740.00 zł kwota po ZHl. I 1947 0,00 zł

o kwotę 1:2 000,00 zl WOlapo m. 12000.,00 zl

o kwotę 442,42 zł kwota po zm. S 601,42 zł

o kWOIę 1403,00 zl k\ Ulą po zm. 140300 zł

o kwotę 3 0000 zł kwota po zm. 3400,00 zł

10. W załącznik-u Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza si na rtępuj ce zmiany:

W datki budżetu powiatu na 2019 rok zmni "'j za I l) wotę 100507933 zl w następujących
pozycjach:

Dzial 600 rozdz. 600 14§ 6050 o kwotę 831 063,{)O zł kwota po zm. 566 9' 7,00 zł

Dział 150 rozdz. 750 19§ 4300 o kwotę 140,00 zł kwota po zm. .~860,00 zł

Dzial 754 rozdz. 75411 ~ 4050 (zadania zleconej o kwotę 79933,00 zł kv ola po zm. 3440611,00 zł

Dział 80 l ro dz, 80130 -..,07 o kwotę ~ 79-,33 zl kwota po zm . 93228,00 zł

Dział 80 I rozdz. 80 195§ 4300 u kwotę 20 1 8,00 zl kwota po zm. 553 497,00 zł

\\'yd.atki budżetu p wiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 3 169 "12,37 zl w następuj cych
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60004.' 2310

Dzial600 rozdz. 6GO14 270
Dział 600 rozdz. 600] li 4300

Dział 700 rozdz. 70005§ 4390 {zadaniu zlecone

Dział 7' 4 rozdz. 7 411 . 3070 (zadania zlecone)
Dz.ial 754 rozdz. 15411 § 4180 (zadania zlecone)

D ial750 rozdz. -019§ 4430

Dział 80' l rozdz. 801 02§ 4270
Dział 801 rozdz. 80'102' 60 O

o kotę kv ota po zm. 170 000,00 zł.50 000.00 zl

o kwotę
l) kwotę

120 aDO,OO zł
O 000,00 zł

l 070 000,00 zł
l 070 000,00 zł

kwota po zm.
kwota po zm.

o kwotę kwota po zm. 24000,00 zł14000,0.0 zł

o kwotę
o kwotę

kwota po zm.
wota po zm.

192 -61,00 zł
489322 00 zł

9 0-4;00 zł
70. 879,OD zł

o hOlę I.O,OOzJ 140 no złkwota po zm.

ó b otę
o kwotę

kwota po zm.
k vot po zm.

5000,OO.zł
34452,00 zł

5000,00 zl
] 000,00 z1
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Dzi 180 I rozdz. 80 115§ 4210
Dział Stl I rozdz. Ol J .~ 240
Dzial801 rozdz. 80115 4270
Dział 80 l rozdz. 80 I 15§6060

o kwotę
o kwot
o kwotę
o kwotę

Dzia] 801 rozdz &OI20§ 4210
Dliill 801 rozdz. 801'.20 4270
Dział 80 I rozdz. 80 120§ 4300

o kwot
o kwotę
o kwotę

Dzial 80 I rozdz. 80 130§ 40 17
Dział OI rozdz. ao 1~O§ 4019
Dzial 80 I rozdz. 80 130' l l 7
Dział 80 I rozdz. 80130& I 19
Dzial 80 l roz 17.. 80130 . 4127
Dział 801 rozdz. 80BO§ 4129
Dziat 801 rozdz. 801~O§ 4309

o Kwotę
o kwotę
o kwot
o WOlę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

Dzi a! 80 1 rozdz. 80 l ,19. 4210 n kwotę

o kwotę 230000000 zł

] 403,00 zł

Dział S-I rozdz.8 li. I S 6220

D:ział 854 rozdz. 8541 O§ 4270

9700. O zł
55 000,00 zl
71 350,00 zł
15000,00 zł

3 950,00 zł
5500,00 zl
4500,00 zl

248.74 zł
4~ 89 zł
41,4 zł
732 zł
,92 zł
1,05 zl

900,00 zl

(i kwotę 330000,007..1

Dzial854 rozdz. 8 416s 3147
Dzial 854 rozdz. 85416'~ 3249

o k••ote 2 125,00 71
O kwotę 375,00.z1

Dzial900 rozdz. 9009 I 4....00

Dział 921 rozdz. 92195§ 42 J O

o kwotę 3 400,00 2:1

o wetę 2 I 8,00.zI

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

kwota po zm.
kwota po zm.
k\ 'ota po zm.

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

wota po zm.

k~-ota po m.

kwota po zm.

!kwo a po zm.
kwota po zm.

kwota po zm.

kwota po zm.

238201, 9.:zł
93 00,00 zł
lJJ 1 700 zł
15000,00 zł

128. 30 I ,00' zł
28986,00 zł
514 6,00 zł

l2 3J5,74 zl
2 176,89 zl
2 ]08,33 zł
372 06 zł
302,04 zl
3,31 zł

l6 452,00 zł

I 803,00 zł

320 000,00 zl

.342 000,00 zł

38250.00 zł
675000 zł

48468;00 zł

11 l 48,O(} zł

11. W zalacznikr r 6 do . hwały zwię za się dotacj dla j dnostek sektora finansów publicznych
dla Mia ta Konina

dział 600, I'Ozdzial60004 2 10 o h otę 5 O 00O 00 zl do "\')' okości 170 000,.00 zł

dla Samodzielnego Pubłi znego Zakładu Opi ki Zdrowotnej w Koli!
dział 851 rozdział 8511 [ * 6220 o h Olę 2 DO 0.00,00 zł do wysokości 3 ",2000000 zł

Załącznik r 6 do Uchwały budzetowej otrz muje brzmię aie Załącznika r 4 do ni iiejs ,ejuchwały.

12. W~ 4 . chwały budżetowej zwi ksza się plan przychodów o kwotę 900 081,,84 zł,

~ 4 U hwały budżetowej otrzymuj nowe brzmienie:

, I. Różnica mi dzy dochodami a VI, datkami w kwocie ., -91816,63 zł stanowi deficyt budżetu
powiatu, którego .ródłem pokrycia je t kredyt zaciągnięty na rynku krajov m oraz przychody z
tytułu woln ch środków.
2. U 'lala się:

p" ychcdy budżetu powiatu
- Rozchody budżetu powiatu

w wysoko' ci 5 812 8·80tSS zł
1 22.1 063,,92 zł''w wysoko' ci

Załącznik Nr 8 do chwały budżetowej otrzymuj brzmienie Załącznika r 5 do niniej szei uchwały.



W pozostałej cz ś iuchwała pozostaje bez zmian.
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§2

§ 3

\ konanie uchwały powi rza się Zarzi dowi Powiatu Kolskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj cla,

§4

Przewodniezący
Rady [.Jowiatu,.KoLkiego

WtSzJ'#
Marek .wrą-l-ek



ZASADNIENIE
do ch ały r X/78J201'9
Rady Powiatu Kot kie'go
z dnia 31 maja 2019 roku

Dokonuje si zmian v,,' budź ci po 'iatn c 1 rn urealnienia planu dochodów i wydatkó które
wynikają z następujących przyczyn:

I. W § l ust. 1 (,h,,'aly budżetowej ustala tę plan, dOoCbodów budżetu powiatu po zmianach
\ kwocie 92 831 l68,28 zl.

ł.DoOcboOdy_budżełu po 'hrhl zmniejsza fę 00 kwotę 71374.Jl..zl
a) dzi.:.d801- Oś, lata • wychowanic o kwotę 71 37422 z.I

rozdzial80130- zkoly zawodowe u kwetę 71374~2 z.
§20S Dot8.cje ,cel.o\ e w ramach programów finan owatnycl:Jz mb_iałem środków e Iropejskich oraz rodko v, O
któryeh n <l' Ił W ar~. 5 u t. J. pkt 5 lit. II i b usta'wy lub plauIO<Śc.i.. ramach budżetu, rodków europ ji kjcll,
realizowan 'cb przez jednostki amerządu ter.'tnł'i.alnecn
Zmni jsza się plan dochodów W ramach projektu; K ztałcenie zawodowe młodzieży priorytetem w
rozwoju społeczno-go 'podar zym powiatćw tureckiego i kol kiego" celem dostosowania planu do
stopnia. realizacji Projektu.

2.Dochody budżetu powiatu zwie' ię o kwotę 1335985.42 zł
a) dział 600- Transport i łączno! e u kwotę 6000000 zl

rozdzi.ał ,60014- Drogi pubhczne powiatowe (l kwotę 6000000 zł
§ 27]0 Dotacja celowa otrz mana z t 'tuło pomoc 'fil~lm owe] udz'e'lalle.i między JetJnu!itkami sa.morządu
terytoria) l 'go mi.dofinansowanie '\-"la". h zadań bietąc-'ch
Zwięk za i plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gmin. Kłodawa (Uchwala
NI' 111/19:/_01 Ra({v Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudllia 201 r.).

b) d,zial 700- Gospodarka mie zkauiewa o kwotę 14000,000 zł
rozdział 70005- Go, potlarka gruntami i nieruchome ..iciarni (zadania zlecone

O kwotę 14000000 zl
§~11ODotact celowe otrzyman e 7. budt.ehl parlI '1W3. n~,za da R~a.bie1ące 7. za krc II .admih i .t r:lłcj:i 1"Z:jdowei oraz :inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zwicksza s i plan dotacji celów 'ch na 2019 rok w ran ach rez rw I cclov ej, z przeznaczeniem na
koszt. związane z aktualizacją opłat za trwał zarząd j 'wieczyste liŻ" tkowani oraz op rat ..
szacunkowe odszkodo awcze (Pt. mo JVojewody rffielk(.Jpnlskfe~o 'r F8-1.3111.165.2019.6~. dniu 23.05,2019
roku)

c) dzial756- Dochody od O ób praWD 'ch, od osób fizycznych iod inD. ch jedno. tek
mepo iadnjąc 'ch o obowe ścl pra ne] uraz w datki związane z ich poborem

o kwotę 50 OOO~OOd
rozdział 75618~ Wpływy z innych opłat stn.nówiącycb dochody jedno 'tek amorzadu
terytorialn.ego na podstawie ustaw

o kwotę 50000,00 zl
§ 0490 Wpl IW}"Z lnnyeh okaln ch, ep ał polneran 'cl~ prlez jednostki samorządu tcrytoriai nego na pod hiwie
odrębnych ustaw
Zwiększa ię plan dochodów w PZD w Kole w związku z wysokim stopniem. realizacji do hodów \
zakresie opłat za zaję i. pa a drogowego, za umie. czenie urządzeń niezwiązanych z
funkcjonowaniem drogi oraz opłatę za umiesz z ni reklam \ pasie drogowym,
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d) dzial758- Różne rozliczenia.
rozdzial75802 zupelniemc 'UbWCDCji ogólnej. dla jedno tek

o kwotę 1194740,.00 zl
amorządu terytorialnego
o kwotę I 194 740,00 zl

§ 6JSn odki na lnwe 1 cje na di"llg3ćh publleznyeh pn, iatow chi \ oje\ ćdzk'cJI oraz na drugaci •.row:illtow)'ch,
wojewódz Ich i. krajow ch. w gra~li,C'aeh :mla t na prll\ a,cb :pow~a LI!
Zwiększa się plan dochodów w związku przyznaniem środków rezerwy subwencji ogólnej z
przeznaczeniem na dofinansowanie in e. tycji pn.: Przebudowa mo. lu na rzece Rgilewce ,~
miej COlt'OŚ i Barłogi" (Pismo Ministra Finansćw 1 r ST8.475J5 019 z dnia J l.. 05.2()/9 roku)

e) dział 801~ Oświata iwychowanie o kwotę 13 8.45,.42zl
rozdzial 80115- Technika o kwotę 12 000.,00 z;I
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane Z budżet I pań \. a na iil::lili:uteję bi. żllc -ch zadań wła~n~'ch powiatu
Zwi ksza się plan dotacji celowych na 2019 rok w ramach rezerwy celowej, z przeznaczeniem na
dofinansuwanie zakupu nowości wydawnicz ch do bibliotek szkoln C"l i bibliotek pedagogicznych w'
związku z pr-ogramem wieloletnim .,1 'arodos y Program Rozwoju Czytelntctwd" (Pismo Wojewody
Wielkopol'kiego 'r FB·131 J l 119,2019, . z dnia 09,05,2019 roku).

rozdziaI80130- Technika o kwotę 44242 zl
~ 2,059 lIJotacje ć~I(I\"I'e w ramach p rogra Dlów fimm owan h z udzia em ~rfH~kł)W europejskkh oraz rodkó~, o
tóry h mowa w art. :; us .3 pl:ct - lit. a ' b II law' luh platn&ści, rs maeh bud:retu środków em'o(lej~kich,

!'C"dli7A;n\'aRych IH'ZCZ jedno ki ~ mersądu ter -torlalnego
Zwięk za się plan dochodów "'IN ramach projektu .Kształcenie zawod{}w młodzi Ż)' prim"; terem w
rozwoju .poleczno-gospoderczym po» iatćw tureckiego i kolskiegu' celem dostosowania planu do
stopnia realizacji Projektu .

.rozdział 80 49- Realizacja zadań wymagających. rosov nnia pcejalnej organizacji nauki imetod
pracy dla d ieci w prz d zkolach, nddziałaeh przed zkolnych w zkolach pod. tal owych i in.o 'ch
tormach wychnwania przedszkoinego. o.kwotę 1 4U3,~OOzł
Zwięk 'La .ię plan dotacji celowych na 2019 rok, \ ramach rezerwy celowej, z przeznaczeniem na
realizację zadań zakresie wychowania przedsz oln go (Plsmo Wojel1/QCÓ' Wie.llmpotskiego
r FB-j, 3111.130.20l9_ Z dnia 25,04_20}9 roku

t) dział 900- Go podarka komunalna. i ochrona środowiska O kwotę .3400,00 zl
rozd Ial 90095- Pozo tlila dzialalno ~ć o kwotę 3 40000 zł
§ 096D Wpływy z otrz -man 'cb spadker ,.zapL Ó\l i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się plan dochodów w z . iązku otrzymanien darowizn,

n. :v~ I ust l Uchwały budżetowej u tala się plan wydatkÓ\ budzctu powiatu po zmianach
w kwocie 97,422984,91 zł.

l. vdatki budze!". 'Powiatu zmnieisza ,ie n kwotę 1 005079',33 z,
a) dział 600&Tran port i łączno. e. o kwotę 83106300.zł

rozdział: 6001- Drogi publiczne powiatowe O kwotę 831 063,00 zl
Zmniejs a się plan wydatków w 2019 roku W'W11 okoś i4 50000000 zł na zadanie pn.: Razbudo a
ulicy 1 ogćme] w Kole" o kwotę :2025803,00 zł w zv iązku z przyjęciem harmonogramu rzeczowo-
finan 'ov ego przygotov anego przez PZD w Ko1 przev idująćego realiza ję zadania w Jatach 20l9-
2020,



Zgodnie nim zabezpiecza ię plani \ ydatków na 20] 9 rok udział własny w wy okości
2474 197,00 zł a \v roku _020 - 2653315,00 zł.
Zabezpieczenie powyższych 'rodkóv jest niezbędn do złożenia wniosku do Woje - ody
Wielkopolskiego o podpi anie umov o dofinans owanie z unduszu Dróg amorzadowych w kwocie
3972 88,00 zł.
Różnica 'IN kwoci . 1 194 740,00 zł wynika z komp ns aty paragra ów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

b) dział 75U-Administracja publiczna
rozdział 75019 •...Rad I powtatów
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

o kwotę
o kwotę

]40,00 :d
14000 zł

e) dzial 754·· Bezpieczeństwo publiczne i odlrona. przc,ciwpoŻtu'o","'a o kwotę 79 933,00 zl
rozdział 75411- Komendy Powiatowe Pań n o~ ej Straży Pożarnej (z9dauja 7.lc one)

O kwotę 79 933,00 d
Zmni j sza się plan wydatków W KPPSP Kole celem dostoso ania planu do zakr u realizowanych
zadań.

d) dz.iaI801- o 'wiała iwyeho anie o kwotę 93943,33 zJ
rozdział 80130- zkoł r zawodowe o kwotę 73 795,33 zl
Zmniej za się plan wydal Ó\••..w ramach projektu .Kształcenie zawodowe mlodztezy priorytetem w
rozwoju ipołeczno-gospodarczym po iatćw tureckiego t kolskiego eden} dosros owania planu do
stopnia r alizacji Projektu.

rQ·zdzi.al8019 Pozostała dzialamo' ć
Zmniej 'za się plan wydatków w ~.tarostwie Powiatów m
reali cwanych zadań,

o • wotę 2-0 .48,00 zl
elem dostosowania planu do zakresu

2. Wydatki budżetu po,,'intll ~większa sic
a) dzia1600~ Transport i łączność

rozdział 6000 Lokalu}' tran port z,biorowy
Zwiększa się d -tację dla fiasta Konina na organizację
powiatach słupeckim, konińskim i. kolskim.
~rodki na ten cel pochodzą, z wolnych środków.

o kwote 3169' 7'72,.37zł
O kwotę 22.0 000,00 d

I) kwotę 50 000,00 zl
publicznego transportu zbiorowego w

rozdzial ·60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 170 00.0no .:zł
Zwięk za i plan ydatków ,•../ PZD w Kole z przeznaczeniem na:
- remont chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłod wie - 120000,00 zł
- opłacenie robót związanych z bieżąc. m utrzymaniem infrastruktury drogowej interwencyjne roboty
w pasie drogowym, okresowy przegląd dróg oraz u ługi transportowe - 50 000,00 zt,
'rod .i na w/\.I/ cele pochodzą odpowiednio z otrzymanej pomocy finansowej, wolnych środkóv oraz

ze zwiększenia planu do hodów,

Ponadto zwię' za i plan wydatków na zadanie pn.: .Przebudowa mo tli na rzece Rgile ce w
miejscowosci Barlogi okv otę 1194740 zl (do wysokości 394740,00 zł) w Z\ iązku przyznaniem
środków subwencji ogólnej na dofinansowanie w/w zadania. (P! mo Ministra Finansćw
J r ~.4 51,5.2019 z dnia 3J.. 05.2019 wkuj
Różnica kv ocie 1 194 740.00 zł wynika z korr pensary paragrafów dokonanych w Po tanowiemu
Uchwały.



b) dz.iaI700- Go podarka mie 'zkaniowa o kwotę 14 OOO~OOzl
rozdział 70005- Gospodarka grunblmi i nieruchomo 'ciami (zadania zleeose)

O kwotę 14000,00 zI
Zwi -k za ię wydatków z przeznaczeniem na ko zt wi, zane 7. aktualizacj: opł i za trwały zarząd i
wi eczyste użytkowanie oraz operaty zacunkov r od z odowawcze.
'l'odki na ten ,ceł pochodzą ze zwi ksze na planu dotacji celov . ch na 2019 rok (Pi ima Woje» od
Wielkopolskiego l' F8·},3! j },16 -.1019.6 z dnia 3 maja 2019 roku)

c) dział 750- dministracja publiczna ok ,"orę 140,00 zl
ruzdzial 75019- Rady p'O\' iałów 'Ok otę 140,00 z]
Zwi k za si pan wydatków w Starostw ..ie Powiatowym celem dokonania opłaty za udział radnego w
XX Jubileuszowych Mistrzostwach Polski Radnych pracowników samorządowych 'IN tenisie
stołowym w Gorzowie 'Jąskh'l1.
. rodki na len cel pochodzą z prze unięć pomiędzy paragrafami v planie wydatków.

d) dzial 754- Bezpiec-zeń stwo publiczne iochrona przed 'PQLał"OWa o kwotę 79 933. 00 zl
rozdziaI7-411- omendy Powiatowe Pań twowej • fraz Pożarnej (zadania zlecone)

u kwotę 79 933,00 zł
Zwiększa si plan, ydatków w KPP P w Kole z przeznaczeniem na odprawę emerytalną, nagrody
[ubileuszowc, zasiłek i pomoc rnieszkanicw .
'. rodki na ten ceł pochodź z przesunięć potni dzy paragrafami w planie wydatków.

e) dział 801- Oświata i \v ehowanie o kwot'! 217651,37 zł
rozdział. 80102,-' zkot ' podstawowe 'specjalne o kwotę 2000000;d
Zwiększa ię plan wydatków w ZO-E- W w Kol z prze maczeniem na remont wiaty przed budynkiem
ora zadanie pn.: "Wybrukowani pla u apelowego w ZO-E-W lt' Kole".
Środki na w/w cde pochodzą z \ oln ch rodków,

rozdalal 80115 - Technika o kwotę 15] OSO00 zł
Zwi ksza się plan wydatków w;
- Z P w Kłodawi o h.....erę 48:2 5,00 zl z przeznaczeniem na zakup no 'ości wydawniczych w
ramach programu ,,Naruduwy Program Rozwoju Czytelnictwa" (15 000.00 zł) oraz na: remont
pomieszczeń z przysto 0\' aniem do zajęć dydaktycznych (33 235.00 zł).
Środki na ten cel pochodzą odpowiednio ze zwięk zenia planu dotacj i celov ych na 20] 9 rok (Pismo
Wojewody Wielkopolskie o }1/1' FB·/.3111, J /9.10/9. z dnia 09.05 ]()]9 miru), ze zmni ejszenia planu w~datków
w rozdziale 8019 aro twa Powiatowego oraz z wolnych środków,
- Z ReKU· Kościelcu Q kwotę 15000,00 zł przeznaczeniem na .Zakup kosiarki w ZSRCKU u'
Koscielcu.
'rodki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydat Ó\V w rozdziale 80195 tarostwa
Powiatowego.
- Z E-A w Kole o kwotę 62815,00 zł Z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych
90 pracowni oraz r mont pomie z zeń z przystosowaniem do zajęć d. daktycznj ch.
rudki na t n C I pochodzą z wolnych środków.

- Z 'T r Kol o kwotę 25000,00 zl z przeznaczeniem 11a remont pomieszczeń szkolnych
oraz zakup In bli,
. rodki na ten cel poehoc zą z woln. h środkć w,



lI"ozdzial 80120 - Li CIlI ogólnoksztalcące
Zwięk za ię plan wydatkóv w LO Kole z przeznaczeniem
montażem. z, kup. zafek oraz remont sali lekcyjnej.
Środki na ten cel pochodzą z wolno ch rodkó _

4) kwotę 43 '95000 :d
na rakup klimatyzatorów wraz z

rozdział 80]30 -,. ,zkoły zawodowe o kwotę 1248,3721
Zwiększa ię plan ydatków 'IV ramach projektu .Kształcenie -awodo} e młodzieży priorytetem w
rozwoju społeczno-go podar'czym powiatów tureckiego i knh,kiego" celem dostosowania planu do
stopnia realizacji Projektu.
Środki na ten cd po hodzą z prz uni ć pomiędzy para rafami \N pl nie wydatków.

rozdział 8014'9-Realizacja zadań wymagając ch sto owania pecjalne] organi7..acji nauki i
metod pracy dla dzieci w przed -zkolach oddziałach przed zkolnych w s~kołach pod tawowyeh i
hmyeh formach wychowania przed zkolnego o kwotę 1403,.00 zl
Zwiększa ię plan wydatkó z przeznaczeniem na r alizację zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego w ZOE-W \ Kok ..
Środki na ten cel pochodzą ze zwięk zenia planu dotacji celowych na 2019 rok (Pismo Wnjewol'{
Wtelkopoi kiego 'r FB-131 11.130_2019. z dnia 25.04.2019 roku).

ł) dział 851· Ochrona zdrowia o I wotę 2 300 OOO~OOzl
rozdzial 85111- Szpitale ogólne o kwotę 2 300000,00 zł
Zwiększa się plan dotacji z budżetu powiatu na dofinansowanie zadania pn_: "Przebudowa oddziału
chirurgii i doposażenie bloku opera y.inegn w ,p ZOZ 11' Kole W z"viazku 7. wymogami
Rozporzqdzenia Mini ura Zdrowia :zdnia 26 marca la] 9 roku W ; prawi. szczegółowych wymagań
jakim po» inn odpowiadać pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonuiqcego działalność łeczniczq.
a także na zakup przętu m dycznego w nowo wybudowanym bloku operacyjnym, co pozwoli najego
uruchomienie.
Zabezpiecza i kwot 2. 300 000 00 zł (z czego robol budowlane- 2024533,00 zl, wyposażeni - 2 5467,00
zł) celem złożenia wniosku do Wojewody Wielkopol kiego o dofinanso <nie zadania w wysokości
1 98000000 zł.
" odki na ten cel będą pochodziły ze zmniej zenia \) 'artości zadania pn.: .Rozbudowa ulicy. 'agćrne] w
Kole' w \\ vsoko .. i2 025 803.00 zł, fi pozostała kv ota 274 197,00 zł z " olnych : rodków.

g) dzinl854- dul acyjna opieka wyehnwaweza
rozdział 85410 - Internaty ibursy szkolne
Zwi ksza się plan w 'datków w Z. R K w Kości
budynki internatu,
. rodki na ten ceł pochodzą z wolny h środków.

() k"••'otę 332 500,00 zł
o 1wetę 3,30000,00 zl

I 11 Z prze naczeniem na remont łazienek 'iN

rozdzial85416 - typendia d.hlllc:zniÓw o charakterze motywacyjnym
o kwotę 2 500,00 zł

Zwiększa si plan wydatków w ramach proje tu .Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w
rozwoju społeczno-go 'podarczym powiatów tureckiego i kolskiego" celem dostosowania planu do
'topnia realizacj i Projektu.
, rodki na ten cel pochodzą z przesunięć pomię dzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80130
oraz z wolnych środkóv .



·6~

11) dzial 900- Go podarka komuuałna i ochrona środowh ka o kwotę 3400;00 zl
rozdzial 9009- Pozostala dzialalnn' ć o kwotę 3 400 00 :d
Z...,.,iększa się plan wydatków z przeznaczeniem na o .ganizację Powjatowych Obchodów Dnia ienu i

Lasu ..
rod ina ten cel pochodzą z otrzj manych dam vizn,

i) dzial 921- ultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 148,00 zł
rozd.lia192195- POlO tała działalność o kwotę 2 148,00 zł
Zwiększa si plan wydat ów w ZSRCKU w Kościelcu na zakup sprzętu nagłaśniającego .
. rodki na t .11 cel pochodzą ze zmniejszenia planu \.rydatków w rozdziale 80 19~.

HL Przychody budżetu powiatu ~ rięk za się o kwutę 900081 84 zł
Zwi k za ię plan przy hodów po hodzr,cJ ch z tytułu wolnych środkóv o k votę 900081,84 zł.



Płan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2019 rok
Zalącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powi,ału Kolskiego Nr X178/201'9 z dnia 31 maja 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie :Powi!atu KO'lskiego na 2019 rok

iD2Jiał Rozdział IParagraf Treść P·o2millnie

100 'GosP9daflla .mieszka'n lawa 103,001,00

70005 Gespodarka gruntami i nrewchomo$eia i 103001,00

2110 DOlacje celowe onzymans z budżetu panstwa na zadania bjeżąc!! z. zakresu adminislraqi rządowej -oraz inne ;z:ada.niazlecone 103001,00ustawami realizowane przez powiat
710 Działa:lność us-ługo-wa 112.2CO,OO

71012 Z.a®i'lia Z. zakresu geoQezji i kartografii 160200,00
, 'Cotacie celowe otrzymane 2:budtettJ państwa na zadania biQzące Z zakresu admIlustracji rządo'll'!lj oraz inne zadarua zlecone21'10 ustawam i malizowa Ile przez powiat 602oo,OQ

71015 iNao~6rbudo~anv 552000,.00

2110 Datacje calowe otrzymane.z budi.elll państwa na z.adania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania zlecore 552000,00ustaviami realizowane przez pOWiat

750, I
AdmIl'Iistr.le;j'a IlUbUCZfl8 21236:2,00

75011 Urzędy woje-w6dzkie 179262.00

2110 D-otaoja celowe- olrzyfnane z ou-dlżetu państwa na zadanla biei:<'1ce 1. zakresu administracji rząd.owej oraz Tnne zadania zlecone 179262,00ustawami rea[izo-wane prz_ezpowiat

75045 Kwalifikacja wojskowa 33100,00

2110 DotaCje cerO'we Otrzyman!! z budż;eru pafist.va na zadania bllezące z zakresu adminrStragl rządowBJ oraz inne zadania zlecone 33100,00IJSlawarnJrealrz:ow~lI'le przez powiat

752 ,Obrona 1il8r·od'owa 8000.00

75212 Pozosta e wydatki obronne B QOO,OO

2110 DOlacje cełowe otrzymane z budtelu państwa na zadania bi!l2.ące z zakresu adminlslracji rządml/@j oraz [n!'le zadania zlecone 8.000,00ustawami realizowane pfzez pO\vlat

754 IBezpleczeństwo publiczne I ochrona prz.eC:iWpo:mrowa 5015769.410

75411 Kóme:n~' powiatowe Państwowej Słraz.y F'ożarOB; 5015769,00

I 2110 DotaCJe cel0Wi3 o1rzymane':z b.udzetll paJ\stwa na zadania bietące Z zakresu adrmrustracn rządowe) oraz inne zadarua zlecone 50 5769,00'ustawami realizowane' przez powiat
,

755 :WYMlar $prawi~dljwo$ci 264000,,00

I 75515 Nieodplalna pomoc prawna 264 000.00

211.0 Dotacje celowe otrzymane z budz:ebJ p<nlsłwa na zadania bieżące z zakHO!SU adrniolslracji rządoYJej oraz inne zadama zeccne 264000,00LIstawami realizQ,wane przez powiat

:lISl Ochrona zdro·V'IfIlł i, 028 373.00

85156 I Sld d'ki [la ubezpiaC2enie zdrowotne 0012:śWIIl.dczeRia dla osób nie objętych obowiązkiem uoo:2ipiecz:enia zdrowntneQo 1026373,00I

2110 Dotacje celowe olJzYfl,af1e z blJd.2elU państwa na zadania bil3żące z. zal<resLI adm-imstr.acJrj-z~dowe:i orólZ inne zadania zlecone 1028373,00ustaWami :realiz·owane przez powiel ,



ass Rodzina 388 38;4,0011

85008 ROdIziny zastępc2!8 38B 384,00
II':lacje celowe otrL:ymal1e z: bu<1%elupaństwa a zadania biażące z zakresu adminils tracj i fZądowej zlecone

2160 powialom, z.wiązane z realii2:3cją dodatku wychowawcz.ego oraz. doda1ku do zryczałtowanej kwoty stanowIących J,B6 :>84,00
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Razem: 7732 009.001

",," ot,.



Plan fin,ansowy wydat!(,ów na zadania zlecone na 201 '9 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady PmPi"iału Kolskiego Nr XJ7812019 z dnia 3,1 maja 201'9 r. w sprawie wprowadzę ia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok

D,ział Rozdział Paragraf Treść Po zmia:n,ie

70D il:Gospodam. mieS-7:kanlowa 10309t,Q:O

70005 Gospod rtagru laml i nr.erut:homościam i 103001,00
I 40.10 Wynagrodzenja osobowe pracowni 6w 572B,OO

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4500,00

I 4110 Skład ki na ube pieczeni społeczne
: 9600,000.

4120 Składki na Fundusz Pracy Ol'alZ Solidamoiiciowy Fundusz Wsparcia Osób Ni pelnos.pr<lwnych 412,00

4300 Za up us11J9' pozosrnlych 6000,00

4390 Zakup 1Js.ltJg obejm Jąqrch wykonanie eksperl)l'Z, anahz i opin·' 24000,00:

4520 Oplaly na rz.e,c:1;i:ll,ldtel6w jedl1os:tek samorządu terytorialnego 27600

46100 Kosz "I postępowan ia sądowego i prQk,uratorskiego 1 00.0,00

I
no ID:ziataJność uslugowa 112200,00

71012 'Zadallla z zakresu gecdezji [ kartografii 160200,00

43Q0 Zak up usl~ pozostełych , :2 500,00

4300 Zakup usl~ p04!OIStOliIyc.h 157200,00

4430 I Rói:n e opłaty i skladki 500,00i

71015 NadZór II dowlany 552000.00

3020 Wydatki osobowe niezariczo ne do Wij -agrodzen 6000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97232,00

4020 Wynagrodzenia o50bow~ czIOnkt:Jli'1I'korpusu służby cywiJr.ej 297374,00

4040 Dodalkowe wynagFod:;:enie roczne 2:6798,00

4110 Skladkl na ubezpieczenia społeczne
I

62000,00

I 4120 Skladkl na Fundusz Pracy Oraz Solidam05c1o'.·'Y Fundusz Wsparcia Osób tepelMsprawn'(ch 3500.00

170 IWynagrodzenm bezosobowe
I

5998,OQ:

4210 'Zakup maleriałów i wyposazen U'I 2000,00

4260 Zakup energii 6000,00

4270 Zakup -sIlIQ remontoY.')'ch 1 000.00'

4280 Zaku p usllJ9 zdrowottlych 1 000.00



4300 'Za'kup usługi pozostalych 30000,00

4360 OP'łaly z. 'tylulu zakupu usŁug,telekormmikac}'jllych l' 135,00

MOO Opia.y za admmis:trowarue , Ci:yn.9zce za I:ludyn l, okale i pomieszczenia garażo 'Ie 569.00

4410 Podróte sltJ:tbowe krajowe 3500,00

4440 Odpisy na zaldadowy fundusz ślNiadcz!lń soeja Inycn 6720,00

45.20 Op ty na !ZOCZ budżetów jednosfe samorządu terytorialnego 174,001

4700 Szkolenia pracownik6w mebędących oz onka . i korpusu słuzby c:fW~nej 1000,00
,

:
750 Adminiistracja ,publiC2l:la 212362.001

75011 I Urzędy WC ewódzkle 79262,00

4010 Wynag[odl.en,a osobowe pracowmk6w i 138312.00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
I

11700,00

4110 Skla kJ na ubezpieczerua społeczne 25600,00

4120' Skha.d'kl na: unduez Pracy oraz Solidarnośdowy Fu dusz Wspa~cia Osób NiepEtlnosprawf\}'cIl 3S~,OO

75045 Kw'aiifjkacja woj:skowal 33 00,00

4110 S tad1<.na ubezpieczenia społeczne 1500.00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fu dusz Wsparoia Osób Ntepełnosprawnycł! 300,00

4170 I W)'llag:tm!zen.a bezosobowa 241100,00

4210 I Zakup material6w i w'I'posS!Z.elllla 2000,00,

4300 zakup usług pozO's.tal)ich 5200,00

752 Obtonll, :namrlowa 800G,OO

7~212 Powstałe wydatki obronne 800Ql,OO

4300 Zakllp usług pozostsłych 4000,00

4700 S otenia praco.wmków niel:Jędących czlonkarni korpusu slu.2:by cywilnej 4000.00

754 Be%pleczedstwo publ:iczne iochrolla prz>ltciwpoŹ;ąl"C)wa 5015769,00

7.5411 ;Komendy powiatowe Palrlstwowej Straży' Potarnej 50 5769,00:

3020 WYdatki osobowe niezalłczone do wynagfO~tllń l' 3 QOO,OO

3070 Wydalki osobowe niezaliC40ne do upos.aźeń wypłacane żołnierzom I f'unkqonariuszom i 192261,00J
4020 Wyna,grodren la osobowe człon ó\ korpusu sł,uzby cy.vjlnej

I
140010,00

4040 Doda tkowa wynagrodzeme roczne 10601,00

4050 Uposażerua żolmerzy zawodowych oraz run, 'cjonaril.lszy 3440611,00

I 4000 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz: nmkcJonariuszy zaliczane do wynagrodz,eli 87225,00



4070 Dodetkowe uposażenie roczne dla %oloieny zawodowych oraz nagrody roczne d,la fLlnkcion<!lriuszy 269610,00
""

4110 Składki a ubezpseczanla spoleczne 28105,00,

.4120 Składki na Fuoousz Pracy oraz S-olidamoSclo\vy Fundusz Wsparcia Os-ób Niepe nospraw }'dl 3833,00

4 70 Wynagrod enia bezO<SoOOnre 6500,00

4180 Równowazni I pienięzne I e rwiwalel'lity dla zo/n.ierzy i funkocjonarilJszy oraz pozostała nle:2:nosci 469322.00

4210 Zakup materiałów r wyposazenfa 109428.00

4260 Zakup el"lerg~ 82594,00

4270 ,'zakup, uslug ramOl1towyc ! 20000,00

4280 Zakup, us!ug zdrowol yd! 16000,00

4300 lak,up u-slug pO-Z05.tałyc 67435,00

4360 Opłaty z Iytulu zakupu u-slug telekomuJ1ł acyjnych 17 760,00

4390 Zakup uslug obejmujących wykonani ekspe'rt)i ,ana!!iZ I C\pinii 1 OOC,OO

!
4410 Pod r6Ze sluZbowe krajowe 4000,00

443'0 Roma opla.ty i skład i '* 905,00
4440 Odpisy na zak!adowy fundusz świadC4eti socjalnych 3688,00

I 4480 Poda,lek od nieruc eroości 4122,00

4510 Opłaty na fZecz budżetu paiist\va 3900,00

4550 Szkolenia członlk.ów korpusu slużby cyw~nej 1369,00

4610 Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego 20000,00

'155 Wymiar. spt;l\iVledliwOlŚici 264 000,00

75515 Nieodpłalna pomoc praw a 264000,00

2360 Dotacje celóWe" z budżelu lednostki samorządu terylorialn~o, udzielone w tfyble art 22f ustawy, na finansowanie lu'b de'finansowame 128040,00zaclan z:leconycł1 do realizacji organizacjom prowadzącym dz:ialalność paź:ylku publicznaqo

4170 Wynagrodz€mia bezosobowe 12012,00

4210 Zak up male:n8lów I wypm;3'żenia 13840.00

4300 Zakup usług pozostalych 1 0108,00
-

851 Otłlrol'la zdrąwla ł 02837·3 •.00

85156 II Sldagki na ubezpieaenle, zdrowotne oraz .s"{!8.d~enia dla osób nie <lb~ętych obctwią~ em ubezpleczenla 2!drowotnego 1028373.00

4130 Skład na uoo.zpieczeni:e lOOrOWOtrle 1 oes 373,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowolna 0.00

I
SS! R~dzlna 38.8334.00

-
85508 Rodziny zestępcze 388 384,00



31110- $wiadCIenia społeczne 3a4 500,16

4010 Wynagrodze nia osobowe praooil\l'l"i ikaw 3245,45,
I 4110 SkładkI na ubezplsezenla społeczne 558,87

4120 ISkJad I na FlIndu.sz Pracy oraz Solidarno cf(jW'I Fuodusz: Wsparc~a Osób Niepelnosprawnych 79,52
l

Razem: 7 732089.001

PK/T ,,,,'0D "I! I r l ,~C\
qJdp'llt;§~ll~l~
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Plan wydatków ma,jątko,wych n,a,2019 rok
Zalącznik Nr 3 do Uchwaly Rady Powiatu Kolskiego Nr Xl78t2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok

Dział IRozdziiał IParagraf
I

Treść Wartość
601) Transport iłą~noSĆ 12 566 937,OG

.

I 50014 Drogi public:zne powIatowa 1Z 566937,00
,

I 6O~Q Wyda i inwestycyj e jednoste budżetowych 12 586937,00

Budowa chodnika piLy dradze powiatolj\l'ej nr 3412P w Turzynowie 80'000,00

Bu ,Owa drogi pOWIatowej nr 3206P tuczywno - Drze .••••es 2100000,00

Przebudowa mostu na rzece RgllewlCe IN miejscowo<Śc;ł BcIrlQ9i 23941740,00
Przebudowa drogi powiatowej 34Q3P na odcinku Powlerae Kołonla- 1096000.00Leś nica
Prz.ebudowa drogi po alowej nr 2150P [)or'nanikćw-Kotkow 157000,00
Przebudowa drogi powialowej nr 3i2lBP - na odcinku Ruszk6w Drugi. 600000,00Police Śrad nie

iprzebud owa drog I p.owllalowej nr 3400 P 330000,00
Przebudowa drogi powialowej Nr 3402P na odCinku Ulicy Łl1czydkiej w J

Dą'biu 50000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Klodawa-Dąbrowlce 156 000,00
Przebudowa dro9i powiatowej Nr 3408P Glogowa-Chełmno na odcinku 500 000,00drogi Chelmno Pareete-Laderudz
p rzebudowa drogi powiatowej nr 3411 P \II Rd ulowie 120000,00

.

P rasbudowa drogi powiatowej Nr 3415P w mieJsoo~cl Krzewata. 62 500,00

Przebudowa drog. powiatowej nr 341 g P BudzlS~aw Stary-lubo iek 500 000,00

Pasbudowa d rogi powiatowej Nlr 3438P Dęb.owrczkl-Glębokie 437500,00

Przeb dowa dr,ogi powiatowej umer 34' 3P na odcinku ZbóJno-Długle 9000.00
I Przebudowa n aVJierzcl1ni odci nka d rogi powiatowej 11r 3418P Ochle- 250000,00Młynek
Przebudowa nawlerzctmi odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek WielkI-

250000,00CzQłowo
Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 34<l5P na terenie Gm,

500000,00~Kłodawa

Przebudowa ulicy Szkoln!!!j w Przedczu 500000,00 '

RQ~budDwa uricy Nagórnej w Kole :z 474 197,00
.-

IRe~erYiY na InwestyCJe I zakupy IIlwestycyj ne6800 0,00

~Rezerwa celowa na inwestycje i :zakUp)' inwestyCyjne 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 60000,00

70005 Gospodal'ka,gru tami i nieruchomościami 60000,00

6060 Wydatki na zakupy inw&styc'l1nejednostek budz.elOwych 60000,00
WyIo;UlPYnieruchomości grulltowych O ra2 uzylkowal'lla wleczYSle.go 60000.00

I nieruchornoścr- -_._- -

710' Cxlałalność usługowa 3~ 791,00

1012 Zadania z zakresu geode~i i artoprefii 306 791.00

6067 Wyda I na zakupy ItlWestycyjne jecnos ek ,budz.etowych 262472,35
Cyfryzacja geode2y]l'Iycll reJestrćW publicznych oraz. uruchomienie
elektromeznycn usług publicznYCh Powiatu Kolsl<lego-zakup 282412.35,
oprogr~mowania i sprzętu komputerowego

6069 Wydatki na zakupy illwes ycyjne jed oste budZetowyc 44318,65
Cyfl)'ZlIcja ge-ode.zyjl'lych rejestróW publlczny,oh oraz uruchomienie
ele tronianych us!ug publicznych Powiatu Ko!,sklBgo·zakup 44318,65
O pr09ł<i mowama I sprzętu komputerowego

150 Adml~19tr:acjapubrcz:na 600 (100,00

75020 Slaroswa powialCW,.e 600000.00 I

I 6050 Wydatklln\l/esrycyJne jednostek budżetowycłl 550000,00
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Budowa parking I,J przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kare 550000,00

50 000,00

50000,00

1167 814,93

34452,00

34452,00

194ti2,'OO

15000,00

38000,OD

23000,00

23000,00

5000,00.
J

15000,OO~

1 095 362,93 l!

0,001]

0,00

0,00'

Q,OO

0,00

0,00

Q.OO

0,00
I

a09667,59

809667,59

285695,34

285695.34

36437'9'M6

I
3320 000.00

II 3 320 000.00

2300 000,00

1 020000,00

323797,56

0,00

6060 W)'datł\' na zakupy irw.'e:otycyj['I!~jed flo:;lelt: budźetQ'o\I)'ch

Zakup sprzętu l<;omput!!l"OW@go,oprogramowania i lic@ncji VI Sra rostwie
PawiatOVl')im w Kole

801 Oświata iwychowanie

80102 Szk:oly poodstawowe speąa e

0050 Wydalki inwestycyjne jednosle budżetowych

Doposaien'ie plaou zabaw dla dz-eci SOS-W

Wybrukom nie placiJ apejowego w ;W·E·W w Kofe

80115 Tecnrdka

6050 Wyd-alki inwestycyjne j,ednostek bl,ldi:eklwycłl

INykol1anie pr.l:ylączenia budyJ'1kU ZSE·A W Ko!e do miejskiej sreci
cłe pioWfl lcze]

6060 Wyd alki na zak upy inwł;!s~jne redn ostek budżetowydl

Zakup kosiarki w ZSRCKU w Koscielcu

801S-0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bl.ld:tetowych
INowocz.oesne teohnologle w ksz:!aloenlu zawod'owym elementern roZ\\lGjU

gospodarczego obszaw runl<qonalnego powiatow tureckiego I olskiego-
przebudovia części budynku warsztatów ZST

6057 Wydatki inwestycyjne jednostsk bLJdżi!rowycłl

Nowoczesne technolag,ie w ksz!aJoolifu zawodowym elementem /"O,zwoju
gospodarczego obszaru fun cjonall1~Qo powiat,Ć'w tureckiego i kolskiego-
Ipneb udowa części budynku wars.z.atat6w ZSl

6059 ,Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1!N°woczesne teCłlnOJogJew I<sztalcenm zawodowym elementem roZWOJU

gospodarczego obszaru tun cjona Inego powiatóW tureckiego j kolskiego-
przebudowa części budynku warsz::atat6w ZST

6060
I
Wydatki mi za upy inwestycyjne jednostek bud2'ceto'w'lch

Nowoczesne ledhnologie w kszlalceniu zawodowym elementem rozWOJu
,gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów rureckiego i kolskleqo-
~wyposazenle warsZ!iJtów szkolnych w maszyn~ j urządlzenia

SOO7 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud%etowych

Nowoc~e&ne led1nologie w ksz:la!ceniu zaw,odo'w~m elementem rozwolu
gospodarczego cbszeru funkcjona Inego pOW\iatÓ1N lu reckieg o I ka!skieg o-
wyposa~e nie warsztat6w szkolnych w rnsszyllly I urządzenia

6069 Wydatkl na zakupy mwest;łcyjne jednostek budZelowych

Nowoc.wsne tewl'lologJe w kształceniu zawodow)'rll elementem rozwoJu
gospoda rczeg'D obszaru funkcjonalnego pO'ovialó'w' redkleg o I kols k ieg 0-
wypDsażfmi~ warsztal6w szkolnych w maszylly i urz_'dzenia

851 Ochrona :zdllówia

85111

6220

Szpilale, ogólne

Datacje oolowe z budżatu na finansowanie lub dotlnansowen ie kosztów
realiz:acj i inwestycji i zakupów il'1weslyc.yjoyoh Innyc jednostek sel<tora
fil"fansów pubricZ!n~cI1
Dofinansowanie do zadania pn, "Przebudowa oddzlalu cI1irurgJi i
dopos.a%en ie blc ku operacYJnego w S P ZOZ w Kole
Dofinansowanie do .zadania pn,:"RozbLtdowa, przebudowa I moderni2acja
oraz wyposa2enie SP ZOZ w Kole wr~ z rozwojem uslug medycznych
swiad czonych na rzecz m ieszkańców powiatu"

85195

6:630

Pozostała dZlatalnosć

Dotacje celowe przekazane do samorządu WCJJe>,\l'()dz(w;llna inwealycje i
za uM inwestyC)'!ne realizowane na POd,stawJBporozumień (umów)
między jednosłi<:ami samorządu ter;lorialnego
Dotal:ja -celowa na pernoc finansową d'a WojewQdzt'Na wielkopolskieg:o Z
przez acz.:emem na doflmmsowEmie projeklu pn.:'W)'Posażenie środowisk
lnformatyc:nyoh wojewódzkicl1, powiatowych I miejskich podmiotów
~!lczniczycn w narzędzia informatyczne umotlilwiające wdrozerlie
ElekIron iczne] Dokumerua eji Me-dyeznllj oraz stwo.rzetlle siel::i wyrtl leń)'
danych między podmlolamlleculiczymi samorządu województwa"

0,00
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Dołaqe celowe przekazane do samorządu wOjewództwa na inwestycje i
6639 zakupy illwestycyjfle realizowane na pOdstawIe pcrczurnień (umów) 323797,56

mię-d~ jed nosikami samorządu tęryłorió\ilnego
Doloacja celowa dla Województwa wielk.opolskrł!go z przeznaczeniem na
dofina sowani@ projeklu pn :'WyPosa:<':,enie środowisk i formatycz-Vcll
wojewódzkich, powia.towych ImleJs Ich podmiotów leczni~ych w

323797.56narzędzia inform alyc:zne umażl iw-ające wd'rozeme ElektroniCZllej
Dok um!'mlacji Me(!ycz:nej oraz stworzenie sieci wymiany danycł'l międz.y
podmiola mi leczn iczy 111lsamorząd u województwa"

Razem 18345340.491
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Załączn ik Nr 4
do Uchwały Rady Powiału Kolskiego Nr
Xf78t2019 .2: dnia 31' rnala 2:0 9 roku w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Powlatu Kolskiiego na 2019 rok

DotacJe· ale nostek sektora finans.Qw publiczn~ ch
KLASYF:IKACJA KWOTA DOTA.CJI IL.P. BUDŻETOWA NAZW.A POOMIIOTU pRZEZNACZEN:I E OOTACJI

i ROZDZIAŁ
- - ,

DZIAŁ PARAGRAF PRZEDM'OTOWA PODMIOTOWA CELOWA.

I DZIAŁ ,600 - TRANSPORT iŁĄCZNOŚĆ 0,00 O,O() 170000,00
I Organizacła publitz:n:ego transportu zbiorowego powiaach1 I 600 60004 2310 IMias,to Konin

srupectim, koninskim i kolskim HO 000,00

I DZIAŁ 851' - OCHRONA ZDROWIA
~-- ~-

0,00 O,O() 3643797.56
Dofinansowanie do zadania pn.: ~Rozbudowa, p~bi,Jdowa i I

851 851 1 6220 SP ZOZ W Kole modem izacja Ofa/Z ~vypo$aten,ie SP ZOZ W KoLe Wr~ z I
1020000,00

I

rozwoJem lJsług medyczl'I~ch \'Il3.dc.z:onych na rzecz
mieszkaf\c6w powiatu"

2

851 85111 6220 SP zoz w Kole
00 mansowame do zadania pn.: "Prz@budowa oodZlal1l 23000 000,00chirurgii i doposażenie blo LI operacyjn!!go VII SP ZOZ ••II: Kole"

i

I
I

,D~nan $owanie do projektu pn.: 'WJ'Posazenf€ srod(i~
InformllJt~czn~ch wojewódzkiCh, powiatowych i miejskie

3 851 85195 6639'
Województwo j}oomtolóvł leczn iczych w narzędzia informatycztle 323797,56
Wie!lko polskie ' umo.zltwiająoe wdro!enie EI!lktron~C%fl!!j 'Dokuli1entaqi

Med)'cz.n@j oraz s!,WOrlsnie sieci wymiany danyc.h miedzy
podmiolami lecz icz.ymi samorządu województwa'·

I

DZIAŁ 853' - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKREs/,e POLITYKl SPOŁECZNEJ D,OD ,0,00 2820100-

4 653 85311 2320 Powiał KOlniński
DofinanSOVl8 nle Za.tlOI'rl z zalue9u rehabilitacji zawcdowej i

2820,00spo!ecznej

DZ1AŁ 8S5 - RODZINA 0,00 0.,00 660000,00

5 655 85508 232.0 Jednosl]i(j SamOł'Zl!du
Dofll'l~1iiStrWanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 160000,00Terytori<lh'l ego

6 855 85510 2320 Jednosuo;'i Samorządu Dofinansowan iE! pobyt tlz ci W plilCowkacti ople IJ" 02:0- 500000,00
I T:eryłQ rial iii ego wycl1O\va.,..~ych

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2019 ROK
• dl . d
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KLASYFIKAćJA KWOTA. DOTACJI
L.!P. BUDZETOWA NAZWA PODMIOTU P~EZNACZENIE DOTACJI~

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEIDMIOTOW.A PODMIOTOWA ,CELOWA

DZIAŁ 921- KULTURA.I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO.DOWEGO 0,00 O,ÓO 10'; 760,()O

7 921 92115 2310 Gmina Miejska: w Kole
Dofinans.awanie Powialowe.j j Miejskiej Biblioleki Publicznej w 1103760,00
Kole

DO nansowanie do wydan.ia pu1J!ikacji "Cz:eslaw Freudenrelch
8 921 92118 2710 Gmina MieJ,ska. w Kote - Cz/owiek Ni@podl@glości" przez muzeum Teohnim 3000,00

Ceramicznych w Kole

RAZE·M: 0,·00 O'JOO' 4583377t56
Dotacje dla j1ednostek spoza sekt.ora finansów publicznych

DZIAŁ 010 • Rolnictwo l łowiectwo 0,.,00 O~OO' 10000,,0'0

9 0.10 01008 2830 S:pólki wodne Btez"1ce u rzyrnanie urządzeń wodnych I 10 000.00
-

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości 0,00 Oj 00' 128040,(10

10 755 75515 2360
dofinansowanie zadań zleconych do .rea i'zacji organiUCjom prowadzącym 128040,00działalność po:::ytku publicznego

DZIAŁ 801- OŚWIATA f WYCHOWANIE 0:.00 838029700 OjOO- - - - - -

00'1i 'lniSOwOln 1<os.zt6w zwJązanydl z prow d.:en.em szkól

I
Illleptibliufiych, w tym·

Plac,ówki oświatowe !. liceum Og61nokszlalcące
11 801 80120' 2540 niepubiliczne

262487.00
I I I

,
801 801116 2540 ~ Szkoly policealne 608206.00
801 I 80117 25400 - Bra nżowe s.zkGły I $topnla i 812002,001

1 RaZiem; 0,00. l' 6826'95.001 000

1'2 801 80151 , 254Q Placówki oświatowe Dofinal1sowanlt;l kosztów :tWiązanvoh prow-adzenle m szkół 6596874.00
niepubl iczne ,l'Iiepub1iCZt1ych - IIwallfi acyjne kursy zawodowe

13 801 80152
I'

2540 Pla'cówki oswialowe i Dof1nam;owan·e kosztów związ.an'l'cll z prowaozemern szkół 1000 728,00
niepubliczne 111 !epublicznych

I DZIAł:. 852 - POMOC SPOŁECZNA 0,00 0,00 438283,00

Dom Pomocy Społ,g;CZJloj dla
Doto$łyc;h Zgromadzenia.

14 852 85202 2360 Sióstr Małych Mlsjol'larek Na wydatki bie;!;"1oozWIązane' Z funkc:łonow.a iem Domu 438283.00
Miłosierdzia 'IOllianistekl w

Kole
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KLASYFIKACJA iKWOTA DOTACJI
L.P. BUD2eroWA NAZWA PODMIOTU P~NACZENII! DOTACJI

i: DZIAŁ ROZOZłAŁ PARAGRAF I PRZEDMIOTOWA POOMłOTOWA CiELOWA

OZ{Ał;. 853 - POZOSTAŁE iADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
0 __

0100 206274,60 ~O'O
: I , I

, Warszta.ty T rapll Zajęciowej

15 853 8531 2580 POlskiego Stowarzyszcnia na :Dofinansowan le kosztów dzialalnoSci plactiwkl 97070,40Rzęu Osób ~ U'pQ5ledzen iem
Umyslowym w Kole

Kolski e Stowarzyszenie Osób

16 853 85311 2580 Nle.pell'lospratwnyc:h "Sprawni
Do nansowan 110$%16',\1" dzfałalno5ci pl cówk; 60669,00

lnaeze]" pl'2.y ul, :Dąlb!>klejW
Kolie

I

Warsztaty Terapi 'zaJęciowej

17 853 85311 2580 Stowarzyszenia "Sprawni
Dofinaf1.Sowanie kosztów dzia alaości placówki 48535,20

Inacuj," przy ul, Dąbśkiej w

I'
Kłod.aw,l,e

---

DZIAŁ 854 - EDUKA,CYJNA OPIEKA WYCHOWA.WCZA 0.00 1 ~'76Q85łOO 21 0(1).,00
-

I
18 854 85412 2360

'doflnansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
21 000,00

działa ~nośćpozylku publleżnago

'9 854 85404 2540 66421,00
Oś rodek Rehabll"tacyjli o- Orga nIzowanle i prowadz:en ie zaJęc re abilitaC)'jno-

Eduka.cyj no-Wychowawczy w wychOW&o\It;:.;:yćh dla dz ed i m odiZież~ UllOśl~dzorlleJ
Kote IO,REW) umy5łow,o ze sprzężonymi kalectwami

I

20 554 85419 2540 1 609664,00

I i
l

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

21 I 9-21 92195
r

2360 Dofinansowanie zadań zleconych do reahzacji organlzacJom prowadzącym
30000,00działal ność poży ku pub icznego

OZIAt. 926 - SPORT' KUL TURA FIZYCZNA 0100 0,00 80 OOIJ~OOI

22 92:6 92695 .2360 Dofirransowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
80000,00

dz.iala:lność pozytku publicznego
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KLASYFIKACJA
KW'OTĄ DOTACJ~

L.P. Buo2EToWA NAZ)NA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI
D~Al I ROZDZIAŁ I PAAAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA

RAZEM: 0,.00 1,O262 6,56f6D 707323,00
l

OGÓŁEM:II 0,001 10 26.2 656.601 5· 290 700,561

OGÓŁEM OOTACJE PRZEDMIOTOWE, POD~IOTOWE I CELOWE:I 15553357.1',6
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Załącznik Nr EJ
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr X118/20 19 z dnia
31 maja 2019 roku w sprawie
wprowadzenia. zmian w budżecie
Powiatu Kolskiego na 2019 rok

PLA PRZYCHODÓW I RQZCHOn(J.W

NA 2(119 ROK

Paragrafy WYSZCZEGÓLNIENIE K\VOTA WH

PRZYCHODY .5 8 ł 2, 880,55,

950 38]288055
Wolne irodk! o kIÓ':Jlch mowa 'HI art .. 217 ust, 2 pkt 6 :uslmlt

952 Przychod ::zaciqgnif.' 'Ch poty zel( i kredyur« na rynku 2000000,00
krajoJ,vyrn

957 Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00

ROZCHODY l .221 063,92

992 Spla(v otrzymanych krajowych potyczek i kredytów 1221 06392

PKLEWQD 1 L ~n
R,IL·:O~.jr::~o

M"Tt ~ ~;J'I-'1t' k
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Zeląeznl Nr e
do Uohwaly Rady Powiatu Ko,sklego Nr
Xf76120j 9 z drlia 31 maja 20119rok VI
sprawie wprowadzenr.a zmlan w b dżecie
Pov •••atu Kólskiego na 201 9 rok

WYDAna NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 8UD,ŻETU UN~I EUROPEJSKIEJ, N~EPOOLEGAJĄ;CE
ZWROTOWI ŚRODKI Z POM'OCY UDZIIE1LANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE: EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIIA o WOLNYMI

HANDLU (EFTA), ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2019 ROK

I ,. dłlostkll oJ'gltldza j II, roolizując:l
Lp Dział RozdI2il1ł Nazwa prQg r-amu ( proj!1lkw progrąm lub koonl_ nil;'1ca WykQD wanłe Plan wyda,tków IIljil 2019 r.

p~rllmu

415671Jt,49

Cyfryzacja gęOfkJzyjnycll rej9Slrów pub'ic"znycń oraz
l 710 71012 uruchomienie elektronicznych usług pulJfk;znych Slaroslwo Powiatowe w Kole

Powia/u Kolskiego wlym:
- 360251,84 z.1 środki z Unii Europejskiej
- 55418,65z1 smdk i z Budżetu Powiatu

1095362,93
NOLo\'OCzesne teclmoJowe w ksztsłcemu zawodowym

2 801 80130 e,lemefltern rozwoju gospodarczego obszaru $Iarostwo Powii\llo\l\!'E! w Kole
w1ym'funkcjoflalnego powiatów tureckiego i ~{l'skiego
- 809 667.59 zj Mooki z Un ii E uropejs iej
- 40007,39 zl środki z Budzetu Po\viatu
- 245 687.95 zj {w~dalkr niekwalifikowal ile l
środki z Budżelu Powiatu

801 8013D 1172 1)2:8,37

Ksz!ałcenie zawodowe młodlieży pf1(JJy/etem w
3 m,zwoju .społeozno-god{XJdarczym powiatów Zespół Szkół Teehnlcznvch w Kol€!

tureckiego Ikolskiego wlym

654 86416 - 146 224,11 ~ srodiki Z Uni i E Ur-ope~sl<iei
- 8601,42 zł srod' z Budretu Pans:łwa
- 17202,84 :d !';rooki Z Bud%etu I'lowi atu
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492067,42-

4 801 80195
Slaż zawodowy uc.z.ni6w lSRC KU Kośc:iełoc drogą Zespół Szk61 RolniCZE! Centrum Kszl.ałcenia

do zdobycia. lepsz€>j pracy Uslawicznega w Kościelcu
w tym:

,

·472 067,42 zł środki:z Unii Europejs lej
r 20000',00 zl (wydatki mekwalift owalne")
śroc i z Budze POWJatu

DoFimmsowBnre do projektu "WI/posatenie
32.~797,56srodowisk informmycztlych lNOjewbdzkich,

powiatowych J miejski(;/) podmiotów leczniczych w
5 851 85195 narzędzia informatyczne I:JflJOzliwiająr:e wdroterj~ Starostwo POWIElI.owe w Kole

Efektromcznej Dokumentacji Medycll1ej oraz w ym:
stworzenie sieci wymiany danych m.iędzy • 32:3 ,97,56 zł srod i z Budżetu Pm",i<lw

podmiotami leczniczymi samorządu wojeWÓdztwa"

RAZEM 2 498926,77
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