
Rada owiaŁu Kol kiego
I. Si~ kiewicza 21/23

h2-600 KOŁO

BRZ.0012.1.2.2018

Pretokól . r 2/2018

z posiedzenia

Komi~Ja Budżetu iFtnansów

odb~ tego w dniu 27 grudnia. 2018r.

Posiedzcnie ot orzyl godz. 11(10 przewodnicząc Korni jj Budżetu i Finansów

Jarosław Sobański. Powitał \. szystkieh obe ny h i ~twierdziła że j. st v..rymagane quorum.

W posiedzeniu ucz stniczyl ponadto Zygmunt Sołty i k -. karbnik Po iatu, Lista ob ellości

stanowi zał cznik nr 1 do protokołu.

Tematem posiedzenia je analiza projektu uchwał \~r sprav ie wprowadzenia zmian w

budżecie PO\) iatu na 20] 8r.

kar nik Zygmunt S łty iak poinformował że u tala si plan do bodów budżetu powiatu po

zmianach w k- ocie 97 279 l 56,78 zł.

\Vydatki budżetu powlatu zmniejsza się o ID otę 532 526,63 zł na dziial:

a) działalność u. ługo a - kwota 738.63 zł (PI B w Kole)

b) administra ja publiczna - 50 000 00 zł

oświata i wychów ni - kwota 475 820 ..00 zł

d) dukac jna opi ka ychowa ••.vcza - k -ota 2600,00 zł

Zmniejszenia w planie wydatków do onuje się celem. do. to owanią planu do zakresu

realizowanych zadań.

Wydatki budż tu powiatu zwięl za się o k.wotę 529 158,63:d na dział:

a) działalność usługowa o kwot T 8.63 zł (zwi ksza 'ię plan wydat ów w PI B w Kole

celem urealni nia planu)

b administracja publi zna o kv otę "'0000.00 zł ( z\viększa si plan", datkó taro stwie

Powiatowym w Kole z przeznaczeni m na zakup USIl g pozostały h)

c) oświata iwychowanie o h otę 398 4 7,00 zł podziałem na na tepują rozdziały:

- szkoły pod tawr we i. specjaln kwota 55 518,00

~gimnazja pecjalne- kwota Hl 027,00 zł

hnika kwota 139083,00 zł

~branżo w szkol iU stopnia kwota 21 369,00 zł

- lic a ogólnokształc c kwota 106 26 00 zl

- szkoło zawodowe kwota l] 339.00 zł



Zwięk: zenie planu wydarko 'następuje; na uzupełnienie środkóv na \ datki osobo c,

Środki p chodzą 7.1;; zmniejszenia planu wydatkó \. -ozdz, 80117 j 801'-1 w, tarostwi

Powi towyrn,

d) edukacyjna opieka wychowa cza kwota 79973,00 zł z p działem na r zdziały:

- świetlice szkoln kwota i 869;OUzł
- specj In ośrodki szkolno- wychowawcze kwota 22 333.00 zl

- poradni ps chologiczn - pędagogicz ne, , 't}'m poradni specjalistyczne kwota

2 ·454,00 zł

- internaty i bur. szkolne kwota 31 317,00 zł

Z viększeni _planu wydatków na stępuj _na uzupełnienie środków na wydatki o. obowe.

Śr dki pochodzą ze zmni j. zenie planu w datków \1tl rozdz. 80117 i80151 w . tarostwie

Powiatowym.

Członkowi Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głoso ania pozytywnie zacpinio ali

wf projekt uchwał .Dpinia tanowi załącznik nr do protokołu

a tym żako ńczono posiedzenie o godz. 11 :20

Protokółowała

Mulwina Morzyoka

('iO~
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