
UCH 'V ALA r XI/88120ł9
RADY POWI TU KOLSKIEGO

z dnia 27 ezerwca 2019 rul u

w prawie: wprowadzenia zm.inn W budiccit Powiału Kolskiego u:t 2019 rok.

Na podstawie art, 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca ]998 L () samorzudzie powiatowym
(i.t. Dz.U. Z 2019 r. poz. 511) oraz art, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinan ach publicznych
i.t, Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Pe ~~lłuKol kiego uchwala, en następuje:

l

W Uchv ale r IV/22!2018, ,l dnia. 27 grudnia 2018 roku l\' sprawie uchwały budżetowej Pm~'iatu
Kolskiego na 2019 rok ze zmianami ( chwała Rady Powlatu Kolskiego Nr V/4312019 z dnia 30
tycznia 2019 reku, Uchwal •• Rudy Puwiatu Kolskiego r VI/47/2019 z dnia 28 lutego 20.19 roku,
Uchwala Zarządu Powiatu Kołsldego r 0025 ..19.2:1.201'9 Z dnia 13 marca 2019 roku Uehwala r
VU/59/2019 Rady Powiaru Kol kiego z dnia 28 marca 2019 roku, Uchwała r 0025.24.28.2019
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 ~jet.nia 2019 roku, Uchwala r VlIIJ65/1019 Rad Powiatu
Kolskiego z dnia. 24 kwidnia 2019 roku I chwała r IX167/1019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia
16 maja 2019 roku, eliwala r X/78/1019 Rady Powiatu Kolskiego z dni n 31 majn 1019 roku)
wpro,,"'adza tę następujące zmiany:

1. W 1 ust. 1 chwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 92 831 168 28 zl zwięk za
się o kwotę 256355,00 zl do wysokości 9'3 087 523~28 zł,
- tego:
l) dochody bieżące w wysokości 85 66008834 zl zwi ksza się o kwot: 256061,00 zł do w sokości

85916 14934 zl,
2) dochód majątkowe w wysokości '7171 079~94 zł z lększa Sl€f o kwot 294~OOzł do \I ysokości

7 171 373,94 zł,

2. W § 1 ust 2 Uchwały budżetowej
1) dotacje celowe otrzymane 7.. budżetu państv a na zadania bieżące z zakresu admini stracji f7." dm ej

oraz inn zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat \I ysokości 7 732 089,00 zł
zv iększa i o kwotę 34 232,00 zl do wysokości 7 766 321,00 zł,

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika r 1 do niniejszej uchwały.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w
wy okoścl ł 072 967,00 zl zmniej za ię o kwotę 96 370,00 zl do wysokości 976 '97,00 zł.

3. W § 2 ust, l Uchwały budzetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 9742.298491 zł zwiększa
się o kwotę 902 460,50 zł do wysokości 98 325 445,41 d.
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4. W § 2 ust 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące \ \ ysokości 79 07764442 zł zwiększa się o
wotę 879 338~OC~zl do 'v\ okości 79 956 982,42 zł.

v'.'tym: w nagrodzenia ipochodne od \li, . nagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały
budżetów j.

5. W 2 ust. 3 Uchwał')' budżetowej wydatki mąjąrko e w \\ sokości 18.345340,.49 zl zwi ksza si o
kwotę 23 122 50 zI do wysokości 18 368 462,99 zl,

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:
1) Zmniejsza się wartość zadania pil.:

a) "Wykonani .. przylqczenia bud nku ZSE-A li,' Kole do miejskiej sieci . lepławniczej II o kwot
23 000,00 zł do \. " sokości 0,00 zł (dz. 30 I, rozdz. 8011 ,par. 60 O,

b) .Budowa parkingu przy budynku B larOS1WlJ Powiatowego l Kol.' o kwot 550 000.00 zł do
wysokości 0,00 zl (dz.. 7 0, rozdz. 7 020, par, 6050).

2) Dodaj e się nowe zadania pn. :
a) e-Zakup clqgnika rolniczego dla ['ZD l' Kole" - 12000000 7,1 (dl. 60{l, rozdz. 60014, par. 6060),
b) "Zakup ko tarki wysięgnikowej dla PZD w Kole' - 920000,000 zł (dz, 600, rozdz. 600l4, par. 6060,
c) ,,zakup działki nr 56/2 położonej "t' Kole przy ul. Poniatow kiego" - 9230000 zł (dl. 700,

rozdz. 70005, par. 606H),
d) .Dofinansowunie do zakup manekinów ćwiczebnych z zakre li kwalifikowane] pierwszej

pomo y oraz ewakuacji dla KPP., P w Kole" - 16 300,00 zł dz. r4, rozdz. T4l l, par. 6170),
e) , Dofinanso .•vanie do zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu

Jednorodzinnego dla KPP "'Pw Kole' - 2552250' zł (dz, 754, rozdz. 75411, par. 6170),

3) Zwi ksza '1 wartość zadania pn.: Przebudowa 117m:(1I na rzece Rgilewce l miej' owoset
Barlogi 'o kv Ol 2-0000000"ł do wysokości 2644740,00 zł (dz, 600, rozdz. 60014 par.6'0;0),

Załącznik Nr 5 do Uchwały budzetov 'ej otrz~ muje brzmienie Załą znik r ]. do niniejszej uchwały,

7. W 2 ust. 4 pkt 1Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz inn ch zadań zleconych ustawarni realizowanvch przez powiat "" Vv1'~okości
7 732 089,00 zl zwiększa si o kwotę 42-32,:00 I do wysokości 7 766321 00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uch ały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika r 2 do niniejszej uchwały,

8. W 2 U t. 5 Uchwał budżeto ej wydatki ok órych mowa w ust. l ob [mujac 'ydatki na zadania
realizowane ze środków pochod cych 7. budżetu Unii Europ jskiej, ni podlegających zwrotowi
rodków z pomocy udzielanej przez państv a członkowskie uropejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (E lA) oraz pozostałych środków pochodząc ch ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi . ustalone w zał czn.iku t 10 do Uchwały dokonuje się zmian porni dzy paragra ami VI"

ramach pro jektu:
.Staż zmvodOlty uczniów ZSRCKU Ko 'ciele droga do zdobycia lepszej pracy H

9.. W załączniku Nr l do Uchwały budżetowej wprowadza ię następują e zmiany:
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- Dochody budżetu powiatu na 2019 rok zrnniej 'za ię o kv ot 99 670,00 zl 'następujących
pozycjach:

D:tia1756 rozdz. 75618§ 0910 o kwotę 330'0,00 zł kwota po zm. 0.00 zł

DzieJ 851 rozdz. 85202 s _I" ° o kwoic 9637000 zł kwota po zm. 96319 001:1

Dochody budź tu powiatu na 201' rok zwiększa si o kwot 35602500 zl \1io' następujących
pOL: ciach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 09~Q o b; otę ] 000 on zł kwota pil' zm. J 000 00 zł
Dzia] 600 rozdz. 6001 § 0950 o kwotę 3000,00 zl kwota po 7JT1. 6 O 0.00 zl
Dz i111 600 rozdz. 600 14§ 0970 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 1500.00 zl

Dzi al t:5- rozdz. 75295. 2 r 10 (zad ania zlecone) o lo Olę 3••232,00 zł kwola po zm. 34232.00 zł

Dział 756 rozdz. 7:H3,;· 0490 o kwotę 207 000.00 zl kv ora po zm. l 186 000,00 1:1
Dzial756 rozdz. 75618§ 0920 o kwotę 3300,00 zł kwota po zm. .• "00,00 zl

Dzi ł 80 J rozdz. 80 I I 0690 kwotę 250,00 zł kwota po zm. 684,00 zł
Dział &01 rozdz. 80 I I ~§ 07 O o kwotę 5000,00 zl kwota po. ZI • 1 110,00 zł
Dzial 80 I rozdz. 80 I 15·.'0870 o kwotę , ,OOzl kwota po ZI • ,OOzl
Dział &0t rozdz. 80 I 15§ 0960 o kwotę 150,00 zł k.wota po. zm. l 800,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 I ] 5'" 09 O o kwotę 1 500.00 zł kwota po zrn, 6 .91,00 zl

Dział 801 rozdz.. 80120§ OTO o kwotę 9584,00 zł b ota po zm. 42 9G9,OOzl
D~ial 801 rozdz. 80120§ 0870 o kwotę 29{),OO zł kwota po ZJTI. 290,007,ł
Dział 801 rozdz. 80120§ 0920 Q kv ot 600.00 zł kwota po zm. 2800.00 :z:1

Dział 852 rozdz. 85202§ 0750 Q kwotę 6 000.00' zl k 'ola p .zm. 4 J OOO,OG;Z;(
Dział 8 _ rozdz. 85202§ 0830 Q kv otę 51 91-.00 zł kwota po zm. 4 40l 915.00 zł
Dział 852 rozdz. 8 202§ 0970 Q kwotę 11 000,00- ł kwola po zm.. 5500,00 zl

Dział 85 rozdz. II 08 08 O Q kwot -5000,00 zł kwota po zm. 23 - 000,00 zł

Oz; ał 926 rozdz. 9260 § J?IO Q kwotę ~ 200,00 zl kwota po zm. 220000 zł

JO _ W załączniku r 2 do Uchwały budżetowej wprowadza ię na tępuj ce zmiany:

w~datki budżetu powiatu na 20i 9 rok zmnie] za się o k ot 745395,00 zl w następujących
pozycjach:

Dział 7~4 rozdz 75lł II § 4050 (zadania. zlecone) o kwotę 6 849~OOzl ota po zm. 3 433 762,00 z!

Dział 710 rozdz. 71OL~ 4430 o kwotę 00,00 z.ł kWOla po 7.J1l. ,)00,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020§ 6050 o kwotę 0000,00 zl kwota po zm. O oo zł
Dział 80 I rozdz. 8011 • § 4040 Q '\Vol' 2799.00 zł kwota po zm. "19 867,00 z·1
Dział 80 I rozdz. 80 l I - § 6GSO o kwotę - 000.00 zł kwota po zm. 0,00 zł

Dzlal 80 I rozdz. 80 J 20 § 04'0 o b orę 8 434.00 zł kwota po zm. 393 820,00 zł

Dzial 80 I rozdz. 80 146§ 4210 o kwotę 1 000,00 zł k ota po zm. 16000,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 l46s 4700 O kwotę l 130,00 zł kwota po zm. 81 70,00 zl
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Dział 80 l rozdz. 80 151§ 4040 O k\ atę ] 464,00 zł kwota po zm. 32244,00 zł
Dzial 801 rozdz. 80 Ij I § 4""00 o kwot ! OOO,OO.zl kwota po zm. 7633,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80 195§ 4211 o kwotę 1000,00 zł kwota po zm. 28 098,18: zł
Dział 80 I rnzdz, 8019 § 42 I o kwotę :1 500,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80l95§ 4300 o kwotę 4 988,00 zł kwota po zm. -10 5(}9 00 zł

Dział 8 -2 rozdz. 8 _02§ 2 60 o kwot 3445 ,00 zł kwota po zm. 403 818,00 zł
Dzial 8.-2 rozdz. 85202 4040 o cwotę 14 5 3,00 zł kwota po zm. 190 57,00 zl:
DziałS 2 rozdz. g-202S.4210 o kwotę 41457,00701 kwota po zm. 147 819,00 zł

Dział 8 4 rozdz. 8541O§ 404V o kwotę l 77600 zł k\ Ola po zm. 97 94.00 zj
Dzlal 854 rozdz. 8 410 4210 o kwot 2000,00 zł kwota po zm. 46300,00 :d
Dzial &~4 rozdz. 8541O§ 4220 o kwot 000,00 zł kwota po zm. 448 000,00 zl
Dzial 8- 4 rozdz. 854] O . 4170 o kwotę 300.00 zł k.wota po zm. 34] 700,00 zł

DLial 921 rozdz. 92.193§ 4210 o k\ otę 000,00 zl kwota po zm. III 148,00 zł

\V datki budżetu powiatu na 2019 rok zwięk za si o kwotę 1647855,50 zl w następujących
pozycjach:

Dział 60 o rozdz. 600 14§ 40 Io o kwotę 18400007J kwota po zm. I 136 500.00 zl
Dział 600 rozdz. 600 14§ 41 Io o kwotę :3 160,000 zł kwota po zm. 200 160,00 zł
Dział 6QO rozdz. 60O l ~ 4120 o kwotę 450 OD zł 'wottl po ZITl. 22 450,00 zl
Dział 600 rozdz. 60Ol § 6005O o .wotę 250000,00 zł k -ota po zm. 12 8169"7,00 zł
Dzial 600 rozdz. 600 l .§ 6060 o .WOlę 212 000,00 zł kwota po zm . 212 000 OOzl

Dział 700 rozdz. 7000 -§ 6060 o cworę 9230000 z.ł b ota po zm. l 2 00,00 zl
Dzial710 rozdz. 71012' 4300 O kwotę 700,007.1 kwota po zm. 93 ·00,00 zł

Dział 750 rozdz. 750~O § 40 1O o kwotę 920000,00 zł kwota po lm. 48700,00 zl
Dzial 750 rozdz. 75020 41W o kwotę l" 810,00 zł kwota po zm. 916 810,00 z:~
D:lial 750 rozdz. 7 020 § 4 I20 O kwotę 2250,00 zł kv ota po zm. 87250,0021
Dział 750 rozdz. 75020§ 4270 o kwotę 300000,00 zł kwota po zm, 515 000,00 zl
Dzial750 rozdz. '7·020~ 4300 (I kwotę 110 O O 00 zł kwota po zm. 9~9 000,00 zl

Dzial750 rozdz. 75095§ 44"0 o kwotę l 000,00 zł kil ota po zm. .;14000,00 zI

Dział 752 rozdz. 75295 S 21O (zadania zlecone) o kwot 34232,00 zł kwota po nn. 3 _3200 zł

Dzial 754 rozdz. 75411 § 4060 (zadania zlecone o kwot 6849.00 J kwota po zm. 94074.00 zl
OLial 75 rozdz. 75411 § 2300 o k\ otę 700,00 zł kwota po zm. 87'00,00 zł
Dzial 754 rozdz, T 41] § 6170 o kwotę 41 822.50 zl kwota po zm. 4] 822 501.1

Dział 758 rozdz. 75818§ 4810 o kwotę 160600,.00 zl kwota po zm. II! 9 9{)9,25 zł

Dział 801 rozdz.80115§ 140 O kwotę 00.00 zł woła po zm. 2100,00 zł
Dzial80l rozdz. 80ll5§ 4170 o kwot 6299 00 .lI kwota po zm. S35 9,00 z.ł
Dział 80 l rozdz. 80 I rs S 4210 O kwotę 31 488,00 loł kwota po zm. 26968.9,89 zł
Dtial 801 rozdz. 80 115§ 4240 Q kwotę 2904,00 zł kwota po zm. 96304,00 zł
Dzial 80 I rozdz. 80 115§ 4300 li kwoie 24 00,00 zł kwota po zm. 1369 4,00 zł
Dzi ał 80 I r-ozdz. 80 l15 S 700 kwotę 149100 zl kv ola po zm. 6791,00tl

Dział &OI rozdz. 80 1~O § 42 O o kv orę 000,00 zł kwota po zm. 14000,00 zł
D7.ial 80 I rozdz. 80 120§ 4300 o kwotę 8731.00 zł kv ota po zm. 60187,00 zł
Dzial 80 I rozdz. 80 120 § 4 JóQ o kv otę 5377,00.z1 kil ma po zm. b 429,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 J 20 § 46 10 o kwot 200,00 zl kwota po zm. 200,00 zl



Dział 801 rozdz. 80151 § 40 10
Dzial801l'ozdz. 80151.' 4260

o kwotę
o kwot

Dzial801 rozdz. 80195§ 4421 o kwot

Dział 8 2 rozdz. S52O-2§4270 kwotę

Dział 852 rozdz. 85~18§ 4010
Dział 8 2 rozdz. 8 218§ 4110
Dział 852 rozdz. 85218§ 4120

o kwotę
o kwotę
O kwot

DzialS-3 rozdz. 8 333§ 4010-
Dzial 853 ozdz. 8~333 § 4110
Dzlal 8 ~ rozdz. 8~333 § 4 120

Q kwotę
Q kv orę
Q kwotę

Dzial 854 rozdz. 85410' 010
Dzi 1854 rozdz. 8 41Os 4300
Dzial854 rozdz. 85 10_ 4360
D iał 854 rozdz. 8541O§ 700

o k otę
Q kwot
Q k\ otę
o kwot

Dzial 855 rozdz. 85508§:2 20
Dział 8- 5 rozdz. 8 08§ 40] O
DZbal855 rozdz. 85508. 4UO
Dział 855 rozdz. 8 08 ., l20

Q kwo-tę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

Dział 921 rozdz. 92 195§ 4~00 o kwotę

Dział 926 rozdz. 92605§ 4270 {l kwotę

1464,00 zł
l OQO00 zł

122 000,00 zł

11 960,00 zł
2050,00 z!
290,00 zł

800,00 zl
2545,00 zł
363,00 zł

l 776,00 zł
7000,00 zl
300,007.ł
639,00 lł

2- QOO.OOzl
I 8 0,00 zl

~lO,OO zł
4~,OD zl

13000.00 z]

2200. 'zl

kwota po zm.
b ota po zm.

kwota po zm.

kwota po zm.

kwota po 'Z.ll.

kwota po zm.
kwota po zm.

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

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

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

kwota po zm.

kwota po zm.

n..W załączniku r 6 do chwał dokonuj się nast puiących zamian:
l - zwiększa ię dota je dla j .dno l k sektora finansów publicznych dla

Jedno tek 'amorzqdu Teryturialnego
dzial 855, rozdzlal 85508 § 2320 25 000,00 zł do w. sokości

384 457,00 zl
26318,00 zł

1050'0,00 J

270 000.00 7J

566 310 00 zl
104 050.00' z.ł
12790,00 zł

1638200,00 zł
292545,00 21
30863,007:1

t 206 864,00 z~
33 500,00 zl
60100,00.zl
1489,00 zł

18500000 zl
70670,00 zl
3 512,00 zł
4916,00 zł

58000,00 zł

2100.00 zł

185000,00 zł

2 zmniei 'za si dotacje dlajednostek spoza s ktora finansów publicznych dla
Domu Pornocy tpolecznej dla Doro łych. Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek łitosierdzia
(Orioni. lek) w Kole
dział S _ rozdział 85202 § 2360 o kwotę "445-,00 zl do wysokości 403 828,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Zalącznika r 4 do niniej szej uchwały.

12. W. 4 LIch aly budżetowej lwi ksza się plan przychodóv o kwot 646 105,50 zl.

§ 4 Uchwał budżetowej otrzymuje nowe brzmi nie:

"l. Różnica mi dzy do hcdami a wydatkami. w kwocie .5237 922t13 zl stanowi d ficyt budżetu
powiatu, któr go źródłem pokrycia je 't kredyt zaciągnięty na rynku krajowym oraz przychody z
tytułu wolnych środkóv .
2. Ustala się:
- Przychody budżeni powiatu
- Roz hod I budź tu powiatu

w wy oko"ci
wwy ekeśei

6 45:8986,05 zł
1 221 063,92 zł"
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Załącznik r 8 do U hwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. U talon" w 7 Uchwały budżetowe]:
rezerwę ogólną w wysokości 390377 25 zl zwiększa ię O kwotę 160 600,00 zl do wy. okości
550 97 7~15zł.

§2

W pozostał je. ęści uchwała pozo staje bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała chodzi życi. z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rad ..I1owiatjJ Kolskiego
U~
Marek Ś';fiąt~k



lJZA ADN LE' JE
d o Ueh,wały ,r XI/8812019
Rady Poa iatb Kolskiego

z dnia 27 czerwca 201.9 roku

Dokonuje się zmian v."budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków które
wynikają z następujący h przyczyn:

I. W § 1 ust. l Ueh,waly D,udZetowej u 'fala się plaR doehod6w budżetu pewiatu po ZDlianatb
"'1 kwocie 93 087523,18 z••

I.Dochodv budtetu po'wiatu zmniejsza lę o kwotę 99670,00 zł
a) dział 756~ no~hudy os osób (lF,awnych, od osób fizycznych iod imych jednostek niepo iadających

usobowo' ej prawnej oraz. wydatki związ-ane z ich poborem o kwotę 3 300~OOzl
rozdział 75618- '''pływy z in. 'ch opiat słanot iąeych d.ut:hody jednosteh:, samol7.ądu
tery to ri,ahlego na pod tawle u tax o kwotę 3300,00 zł
§ 0910 Wpl w z odsetek od I~ie,ter!mli,n(lw:l"chw,lat z tylu,lu JHHJatków j opłat
Zmniejsza się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu.odsetek za.opóźnienia w zapłacie za zajęcie pasa
drogowego celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej,

b) dział 852- Pomoc połeezua ok, otę 96.3'70.00zl
rozdział 852,02~Domy pomocy połeezae] o kwetę 96 370~OOzl
§ 2 [30 Dotacje celowe (Iłrqman 7.blldzet~ pań -twa rri'l realizację bieżąc cli zadań włam cli powlatu
Zmniej 'za się plan dotacji celowych na 2019 rok w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania
miejsc finansowen "ch wg starych zasad iwprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania
(Pismo WojewoaJ' Wj'elkopolskiego 'r FB-I.3i J l J ],20r 9, 7 z dnia 17.05,10191".),
DP Kolo, ul. Pontaro "'. kiego 21 O k\ otę 61.9l5.11i}zł,
np. Ko~o.ul. Rlizna 5- o kwotę 34 455.111l'zł.

2.Dochodv budzetu pOl iatu zwi,ększa s.ię
ul- dział 600~ Transport iIąezno 'ć

rozdzi.aI60014- Drogi publiczne powiatowe
§ 0920 Wpl 'w}" 7.pOlOdal -et! odsetek o k''''oLę l OOO,łm:d
§ 0950 Wpł wy z tytlllł~1.kali" i od zkodoW30' rnikając)'ch z Rmów o kwotę 3000,00 zł,
§ 0970 Wpływy rM:łlycb decbodów l) kwotę 1 QOO.ODz_ł.
Zwi ksza się plan dochodów W PZO Z tytułu odsetek od r-ku bankowego oraz odsetek od dłużnika. z
tytułu odszkodowań wpłacanych przez ubezpieczycieli za szkód powstałe \ infrastrukturze
drogov -, dochody Z tytułu \:1,. nagrodzenia płatnika oraz \\I1,łal. 7.\ WOLUkosztów uprzątnięcia pasa
drogowego.

o kwotc 356 025.00 zł.
o kwotę 5 OOO~OOzl

o kwotę 5000,00 zJ

b) dział 752- Obrona narodowa o kwotę 342.32,007.1
rozdztal 75295- Pozostała działalność (zadanla -ł:b~collle) o kwotę 4 232,00 zl
§ 2110 Dl)tacj~ celowe ~lrz~'BH'fle1..b~d~eltl państwa na zadaniot biei'lce z zakre 'u admihi 'racji nądo\\'ej oraz inne
zada lilia zleenne ustawalni reali:wwallc prz 2 powi:l[
Zwiększa się plan dotacji celowych na. 2019 rok, w ramach rezerwy celowej. z przeznaczeniem na
realizację przez PSP zadań w zakresi wyp sazenia osobistego i ochronn go (Pismo Woje ody
Wielkopolskiego I\'r F8-/_ 3' II, 138, lO 19_3 z dnia 27, o5._019 r.}.

c) dział 756,-Dochody es o. ób prawnych, od osób ftzycznych iod .innych jednostek u.ieposi:tdających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 210300,00 zł
rozdzial 756,18- Wpływy ,zinnych opiat tanowi·ą·cych dochody jedno tel amerządu
tervtorialnego na pod tawie li taw o kwotę 2103000,00 zl
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§ 0<490Wp,lyw z innych ]oludn 'ch, op at pebleranych prLe:l jedno -tki ':lmo!7:"du ter torlslnego na podssawle
odrębn}'cI~ lI_ tav O kwotę 'lUr OOO,(IfI7.1
§ 091:0 Wplywy z pozostal 'ch. odse ek o k\\iOfę 3 3'1)000 zl
Zwięk za się plan do bodów \. PZD, Kole z tytułu opłat za zajęcie pasa dr gowego, za umieśzez nie
reklam w pasie drogowym oraz urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. Ponadto zwiększa
się plan z tytułu odsetek za opóźnienia w zapłacie za zajęci pa a drogowego 'IN związku z ujęciem we
odpowiedniej p działce klasyfikacji budżetowej.

d) dział 801- OŚ"'liata i .\'chowanie
ro7_dział 80 I 15~ T ee h ni ka

o k'tyoł'f 17 3.78,00zł
o kwotę 6 904tOO zl

§Ołi90 Wp] w 'z rótn eh oplat o k otę 2$f}ijOOzl,
§ 0750 Wplywy z najmll i dzkrżawy kladników maj II tkowyc 11 karbu Państwa [ednost k s.lImofDłdll
terytorialnego lub inn eh jedno 'lel- ;t;lIliC'"LiI.I))"'cbdo cktor<1 final ó, pubrczn cb oraz ino ch UJllÓ'''' o podobu fi
eharakterze (i I.wotę - ~IOO.QDzl.
§ 08 OWpł W ze przerlaż k.ładników majątko\). ch l} k~ otę 4~llOz,ł,
§ 0960 Wpl w z otrz. mau 'Cli spadków, :zapts6W i darm i.zn 'IN pos taci pi~lłtę:ł:llej l) k\ lotę 150~OO.zł,
§ 0970 W pl '\' z ró'-:Ilyd~ doe h.odó l) k fdę 1500,00 zl,
Zwi ksza si plan dochodów w;

~ZSE-A w Kole o kwotę 5 500.0'0 zł z tytułu wpływów z najmu sali gimnastycznej i
pornieszczeń oraz 7. tytułu zwrotu kos tów za umieszczenie na terenie szkoły automatów do sp zedaży
napojów.
- Z. ReKU Vi{ Kościeku o kwotę 1 404.00 zł w zwią ku z opłatami za wydane duplikaty
legit maeji z olny h, wynajmowaniem pornieszczeń szkolnych, sprzedażą makulatury oraz w
-wiązku z otrzymaniem dobrowolnej wpłaty na rzecz szkoły.

rozdział 80120•.Lieea ogóluol(Ształcące o kwotę 10474,00 zl
§ 0750 Wpl 'W z najma i dzierżaw składników majątkowych: karbu. Pan tv aj jednostek samorządu
ter 'larialuego lub lnnyeh Jednostek zallczauych do ekrera fimmsów publicznycb oraz iun ch umów o podobnym
eharakterze o kwotę 9 584 OltzJ
§ 0870 Wpływ ze przedaży skladników majątkow ch l) klot" 290,00 zł,.
§ 0910 Wpt w z poz.ostał cl1od etek o •••...•otę 600 00 z],
Zwiększa SI plan dochodów w LO Kolt! w związku z najmem pomieszcz ń sprzedażą złomu oraz
odsetkami od T-ku bankowego.

e) dział 8 '"2- Pemoc poleczna o kwotę 61 915,00 zl
rozdział 85202- Domy pomocy poleezne] o kwotę 61 915.:00zl
§ 0750 Wplyw~' z najml!l i dzierżaw kladl1ików majątkowych' karbu Państwa:, jednostek samorządu terytorialnego
hsb ilmycll j~dn(l:!;lek .zlI.li.cz:łllycb dl) ~oL'I!do.r..IJ f"illll.m;:l'i, public:.\!.I~ycb orJlz hm ch umów u !)I)I](lbll.)'JtI.char:ukh~lrZ~ {}>

k O tę 6 000,1}1)zł,
§ 0830 Wpl1w 'z us]ug I) kwoty 51 9~5,00 zl,
§ 09 OWpl ''W Z rózI ycl dodlOdch o '" 0(;( 4 0 (I,OOzl
Zwiększa ię plan dochodów v"r DPS w Kole ul. Poniatow kiego w związku z najmem pomieszczeń,
zmian.' struktury mi szkańcóx na stary. h i now rh zasadach oraz w związku z otrz manym zasiłkiem
pogrzebów m,

t) dzi~lE855- Rodzina
rozdz· al:85508- Rodziny zaśtępe e
§ 0830 Wpl w I z lIslug
Zwiększa ię plan dochodć
zastępczych.

o kwetę 25 •.00 00 zł
o kw otę 25 000 ~OUzl

\l PCPR w Kole z t tulu wpływów z gmin za pobyt dzieci w rodzinach

g) dział 926- Kultura fizyczna
rozdział 9:26,0--Zadania, zakre ie kultury flzyczne]

o kwotę 2. 200,00 zł
o 'otę 2;200,00 zl
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§ 2- 10 Dotacja celm II otrzymana z tytnlu moc flnansowe] udzielane' miedz [ednosr' am samorządu
ter 'torial.nego baJ doHnan!>lłwanie wla U}' II zadań bi, ·tll.l'" clI
Zv. ięk za ię plan dochodów z tytułu pomocy finansów j z Gmin Kościele Uchwała Nr VIJl/55/1Y
Rady Gminy Kokidec z dnia )0 maja 2019 roku) z prZJ znaczeniem na bież ce utrzymanie boisk
ortowych "Orlik 20 I2' przy Z ReKU w Kościelcu.

n. \" § 1 u 't. l chwały budżetowe] ustala ię plan ~'..'datkÓo'\" budżetu powiatu po. zmianach
'w k, od _98 .2~,445,41 I.

1. xdą.tki budżetu pm\'i.atu zmniejsza się o kwotę
aj dział 754- Bezpieczei iwo publiczne iochrona przeciwpożarowa o kwotę

r07Azi.ał 75411- emeudy Powlatewe Pań twov ej traży Pożarnej zadania zlecone
o k\ otę 6849,00 zł

Zmniejsza si plan \ . datków v,,'KPP P w Kole ,Itr'zwi zku z pO,~1 tał. mi oszczędnoś iami.

745395,00 zł
684900 zI

b) dzja1710- Działalność li ługo fa o kwotę
rozdział 71012- Zadania z zakre u geodezji II artografli o k\ oł'ę
Zmniejsza się plan wydatkó w Staro. twie Powiato« ~m celem urealnienia planu.

7006,00. zł
700,00 zł

c) dzial 750- Admini:słn.c,ia pnbliezna o kotę -50000,00 .zł
rozdzial 7502,0- . taro ·twa Powiatowe o kwotę SSO000,00 zl
Zmniejsza się wartoś ć zadania pn.: ..Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w
Kole" w z-wiązku z odstąpieniem od jego realizacji.

d) dzi:łł 01~ Oświata h ychov anie
rozdzial801l5- Technika
Zmniejsza si plan wydatków w:
- Z ReKU w Ko 'cielcu o kwotę 2000,00 zł.
- ZSE-A w Kole o kwot 26 299~OOzł
celem do__tosowania planu do zakresu realizo anych zadań,
Różnica w kv ocie 2 500.00 zł wynika z komp nsaty paragrafów dokonano ch w Po tanov ieniu
Uchwały.

o kwotę 85315,00 zł
o lu, otę 25 799,.06 zl

rozdzif_180120- Licea ogólnok 'zialcące
Zmniejsza się plan wydatków w:
- LO 'vV Kole o \ otę 7] 57.00 zł,
- ZSE·.Ą 'IN Kole o wotę 1 277,00 zł
celem do tosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

o I\l otę 8434,00 zł

rozdział 80146- Dokllztałcanie ido' Obalenie nauczycieli o kwotę
Zmniej za ię plan \11; datków Z R KU w Kościelcu celem urealnienia planu.

2130 DOd

rozdział 80151- K, .alinka.cyjne kur y zawodowe o rwotę
Zmniej: za . ię plan wydatkó v" w Z ReKU w Kościelcu elem Uf alnienia plam ,

246400 zł

rozdział 80195- Pozostała dzialalno ~ć o k\ 'otę 46 488.00 zł
Zmniejsza się plan w ~datków
- Z ReKU w Kościelcu o kwotę 3 500,00 zł w ramach proje tu" Staż zrn odowy uczniów
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ZSRCKUKo.~delec drogq do zdobycia lep tzej prac ., celem dostosowania planu do zakre u
realizowanego Projektu.
- Starostwie Powiatov ym o kwotę 42 988,00 zł celem zabezpi czcnia środków na wyposażenie
zaadoptowanych pomieszczeń do zą] ć dydaktycznych w ZSRCK Kościelcu oraz pobycia
kosztó v" jazdu Zespołu .al' ca Lud wego do Macedonii.

c) dział 852- Pornoc społeczna o kwotę 90455,00 zl
t'Ozdz,iaI8S202- Domy pomo,C\' spełecznej o kwotę 90 455tOO zl
Zmniejsza. się dotację dla. DPS dla: Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia
(Orionistek) w Kole o kwotę 3445 -,00 zł w zwi zku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na
2019 rok (Fi mo Wojewoay Wielkopol. k: go m' FB-IJ J 11. J 73.2019_7 z dnia _7_(}5_20J9 r.).
Ponadto zmniejsza si plan wydatków DPS Koło ul. Poniatowskiego o kwotę 56 000,00 zł celem
dostosowania planu do zakre u realizowań ch zadań.

ł) dział 854- Edukacyjna opieka wyehowawcza o kwotę 9'076,00 zl
rnzdz,iaI85410-- Internaty i bun y zkolae o l worę 9 076,00 zł
Zmniejsza się pla wydal Ó\· w ZSRCKU w Kościelcu celem urealnienia planu.

g) dziaI921- Kultara i ochrona dziedzic'" a narodowego o kwotę
rozdzial 9219.5- Pozostała działalnu 'f_ o kwotę
Zmniejsza się plan wydatkó w ZSRCKU w Kościeku c l m urealnienia planu.

300.0,00 zł
3 000,.00 zł

2. )Vydatki budżetu powiatu zwiększn się
a) dzi al 6nn..Transp o.rt i lączn oś Ć

rozdzial6U014- Drogi. publiczne powia'tm e
Zwiększa się plan wydatków PZD w Kole na:
- regulację wy nagrodzeń wraz z pochodnymi
- zadanie pn.: . Przebudowa mostu na rzece Rgile ce HI mief: cm osci Barłogi" o kwot 250 OOOJIOzł
do wysoko ci 2 644 740,00 zł,

- .Zakup ciqgnika rolniczego dla PZD w Kole ~ 120000,00 zł,
- Zakup kosiarki l y ięgnikowej dla PZD w Kole" - 92000,00. 21,
. rodki na w/w cel po' hodżą odpowi dnio z wolnych ŚIIQdk.6"v ara że zwiększenia planu dochodów w
Jedno te .

o kwotę l 647855.50 zl
o kwotę 484 OtO 00 zł

o kwotę 484010.00 zl

.. 22 010,00 zł,

h) dzia.1700,- Go. podarka mie~zkaniO\\'a
rozdzial 70005- Gospodarka gnnltami j uleruehomoś eiaml

o kwotę 92300,00 zł

o l wetę 92 300,:00 zl
Zwiększa się plan wydatków w tarost ie Powiatowym z przeznaczeniem na zadanie pn.~ , Zakup
działki nr 56/2 polotonej w Kole przy ul, Poniatowskiego' - 9230000 zł,
Środki na ten cel pochodzą z v olnych środków.

e) dzia.l 710...Dziala.lno·ć II ługowa
rozdzial 71012- Zadania z zakresu geodezji i: kartografii

o kwotę 700,00 zl

o kwotę 700,00 zJ
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na uregulowanie stanu
prawn go pod drogą 'N m. Zbójno, gm. Kłódewa.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami.



d) dzlal 750- Administracja publiczna o kwotę 521060,(.0 zł
ł'ozdziaI75U2(~ tarostwa powlato .e o kwotę SlU 060,00 zl
Zwiększa się plan wydatków w tarostwie Powiatowym z przeznaczeniem na:
- reguła ie plac wraz z pochodnymi - 11(I 060.00 zł.
- dostax ę tabli do rejestracj i pojazdów - 20 00000 zł
~ remont pomieszczeń biuro", ch tarostwa oraz adaptacja pomieszczeń na składnicę akt W {działu
Komunikacji iTransportu - 390000,00 zł.
Środki na ten cel pochcdzą odpowiednio volnych środkóx oraz z prze unięć pomiędzj paragrafami.

rOldzial 75095- Pozustala dziata~ność
Z t l sza si plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole
Powiatów Polskich w związku z ich zwiększeniem,
'rodki na ten cel pochodzą z wolnych środków.

o kwotę 1 000,00 zl
na zapłatę składek do Związku

e) dzial 752~Obrona naroduwa o kwotę 3423200 zł
rozdzi.~łI 75295- Obrona narodowa zadauta zteeon ) O L:wotę 34232,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPP P w Kole pn nuczeniem na realiza ję zadań lo,' zakresi
wyposażenia osobi 'tego i ochronnego funkcjonariuszy.
Środki na len cel pochodzą ze zwięk 'z~nja planu dotacji celo ych na 2019 rok.

f) dział 754- Bezpfeezeń rwo publiczne i oebrena pn.c:eiwpo7.SrOl\'a
~ozdziaI7541l- Komend) Powiatuwe Pań twowej traty Pożarnej

o kwotę

() kwotę 57371,50 zł

57371.50 zł
\1 t Pl:
zadania własne: 50522,5'9 zl
zadnia zleeone: 6849,00 zł
Zwiększa si plan wydatków w KPPSP w Kole o kwotę 6 849,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla
funkcj onari uszy,
rodki na: ten cel pochodzą z.prze unięć pomiędzy paragrafami w plani wydatków.

Ponadto zwiększa się plan wydatków przeznaczeniem na:
~ . Dofinansowanie do zakupu manekinów ćwiczebnych z zakresu kwalifikowanej pier« szej pomocy
oraz ewakuacji dla KPSP w Kole' - 25000,00 zł (z czego wydat imajątkowe -16300',00 zi wydatki
bieżące ~ 8700,00 zł!.
~ .Dofina owanie do zakupu Mobilneg» Synudatora Zaerożen Pożarowych Domu Jednorodzinnego
dla KPPSP ~1'Kole" - 25 522,50 zł.
Środki na w!w zadania pocbodza z oln ch środków.

g) d.ziaI7'58~ R6iRe rozliczenia
rozdział 75818- RClCnV) ogólne icelowe
Zwiększa ię plan rezerwy ogólnej,

o k'\l otę 160 600~OOd
o k.\ otę 160600,00 zł

h) d.daI801- o 'wiata iwyehowąl!lic
rozdział 80115 - Techni.ka

o kwotę 9i 454tOO zl
o kwotę 67 182,00 zł

Zv lększa si plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 37' 883,00 zl z przeznaczeni m na zakup V\.l'po ażcnia do
adaptowanych pomieszczeń szkolnych oraz zakup środków d..dektycznych i usług pozostałych.
Środki na ten cel pochodzą odp wiednie z wolnych środków oraz z przesuni ć pomi dzy paragrafami
w planie wydał 6w.
- Z -"~Aw Koje o kwotę 31 79Q.~OOzł \l związku z opłatą przyłączeniową do miejskiej
.ieci ciepłowniczej, składki PFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe.
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Środki na w/w c le pochodzą ze zwięk .zenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy
paragraf mi w planie wydat ó ,

Różnica w wacie 2 500,00 z-ł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwał.

rozdział 80120 - Licea ogó I••oki\ztałcące o k l' Utę J.8 308,00 zl
Zwiększa się plan wydatków w:
~ LO w Kole o kwotę 17 031.00 zł z przeznaczeniem na z-akup pomocy dydaktycznych,
~..akupu ług.opl t za II ługi telekomunikacyjne i koszty post powania sądowego.
rod; i na w/w cele pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunię pomięd y

paragrafami planie wydatków.
- ZSE-A w' Kole O kwotę t 277,00 zł na opłatę za usługi ide omunika yjne.
Środki na ten cel pochodzą z przesunie > pomiędzy paragrafami . planie wydatków.

rozdzial80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodo\ e o .uvotę 2464,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Z. R KU w Kościelcu ełem uzupełni nia środków na '" nagrodzenia
oraz zapłatę za energię,

rozdzlal 80195 - Pezestała dzia.lalno· ć o kwotę 3 500,00 zł
Z . lększa ~i. plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu W ramach projektu "Swż zawodow) uczniól~
ZSRCKU Kosciele drogq do dobycia lepszej pracy" celem z· bezpieczenia środków na organizację
wiz. ty monitorującej staże zagraniczne,
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć, pomiędzy paragra ami w planie \ datkóv Projektu,

i} dział 8:52- PODIOC P'O! czna o kwotę 136300,00 zl
rozdzial8520Z - Do.my pomocy społeczne] 01 wotę 122 000,00 zł
Zwiększa ię plat wydatków w D ' w Koje, ul. Poniatows lego z przeznaczeniem na
przeprowadzenie remontów w pokojach i łazienkach Domu.
L. rod ina te ~ el pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków oraz z wolnych 'rodków.

rozdzial 85218 - Powiatowe eentra pomocy rodz.in.ie n kwotę .14300.00 zł
Zwi eksza sie plan wydatków W PCPR \ Koje z przeznaczeniem na regulację płac wraz z pochodnymi.
Środki na ten cd pochodzą z oln ch środków.

j) dzhd 853~ P'ow 'tale zadania w zakre ic pohtyki POłCCZRCj o kwotę 17 708 00 zl
rozdzial85333 - Powiatowe urz~d.y pracy o kwotę 17 708~mtzl
Zwiększa się plan wydatków w P P w Kole z przeznaczeniem na regulację płac Wraz z pochodnymi,
Środki IHI ten cel pochodzą z wolnych środków,

k) dzial854- Edukacyjna opieka wychowaweza
t'ozd:daI85410 - Internaty ibursy szkolne
Zwiększa się plan wydatków w ZSR K w Kościelcu
wynagrodzenia, zakup usług oraz opłacenie szkolenia.
Ś 'odk na ten et pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków,

o kwotę 9 7t5~OU zl
o l wotę 9715,00. zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na.

I) dzi.~d855- Rodzina
rozdział 85508 - Rodzin zastępcze
Zwiększa się plan wydatkóv w P PR w Koje o kwotę 2 20
wraz z pochodnymi.
Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków.

o kwotę 27 205,00 zl
o.kwotę 27 205 00 zł

,00 zł z przeznaczeniem na regulację płac
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Ponadto zwiększa się dotację o k votę 25 000.00 zł na dofinansowanie pobytu dzie i \v rodzinach
zastępczych przebywają ych w rodzinach na tere aie innych powiatów .
.Środki na ten cel po hodzą ze zwiększania planu dochodów, .

ł) dzial 92h Kultura juchrolla dziedzidwa. narodowego o kwotę 13 OOO~OOz.
rozdnal 9219- Poz.ostnla działalno 'e o w;. otę n 000,00 71
z\ /ię sza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem pokry ia ko zt6w wyjazdu Z '.polu
aj ca Ludowego do Macedonii na Miedz narodowy Festiwal Folklorystyczny "Mieszanka Tańców
'arodowy h i Wspćtcze nycb"
n dki na ten cel pochodź z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz z wolnych
środków.

m) dzhd 926~' ultura fizyczna o kv otę 220000 rl
rozdział 92605-- Zadania "" zakre ie kultury fizycznej o kwotę 2200,00 zł
Zwiększa się plan wydatkóv z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych "Orlik 20 lr
przy ZSRCK' w Kościelcu.

> rodki na len cel pochodzą z otrzymanej porno y finansov ej z Gminy Kościelec.

"

1I1. Przychod budidu pewlatu l. iększa ię o kwotę 646 105,50 zl
Zwi ksza się plan przychodów pochodzących Z tytułu wolnych środkóx o kotę 646 105,50 zł,

PRZE" ••O ,.!,
R dy l lWLi)'~



Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwaly Rady Powiatu Korskiego Nr X'1/88!2019 z dnia 27 czerwca 2019 f. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 20i 9 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Po:zmi,anie
I

700 'Gospo-clarka mil!SzlC3ni,o-waI 103, 001J)G

70005 'Gospodarka gruntami i nleluchomościami 103001,00

2110 Dotacje celowe otrzymane.z bl.l<ł::e,wpaństwa na z.adania bie:i::,!ce z zakresu adminr.stracji (lądowej oraz mile zada nla zlecane 103001,00ustawami realizowarle przez: p()wia!

710
I

Diialalność uSbllg,QWil tt2200)lO
I

I
71012 Z~an la z zakresu geodezji i kattografir reo 200,00

2110 Dotacje celcwe otrzymane z budli:elu panslwa na zadarm~ bieżące z. zakresu !ldmmistracjl rz_ądcw."ejoraz mne zada nla zlecone
160 200.00'Ustawami reahznwa ne przez. p(lwiat

71015 Nad2!ór budowlany 5,52 000.00

2110 [JolaCje celowe otrzymanl!l z budżetu pan"lwa na zadania bi8ŻąC8 z zakresu ad:mfnistracji ~owęj oraz irina zadaora zlecone
552 000,00ustawami realizowafl!8 przez powia.t

750 l Adm!n iSb'acja publićZM Z1.2'36UOi

7fiG11 UIZ.ę~ wojewÓdzkre 179 262,00:

2110 DÓIaCje celowe otrzymane z buóżetu penst •••.a na zadania bieżące z zakresu adrnlnistracji l2ądowej oraz mna zadania zlecona
179262.00ustawami realizawan~ przez. powiiat

75046 Kwalifikaq<i1 wojskowa 33100,00

2110 [)olacje celowe otrzymane z hudżew pańslMla na zadania bieO!:ące z zakresu adminism,licji l4!ądowej oraz inne zadania z.lecone 33100,00ustawami reallizowane prze:z powiat

752 Ob;~olłanarodowa 42232jOO

75212 P02!ostale wydatki obrotlne 8000.00

2110
Dotacj@ cęlowe olrzyftlane z budżetu parisI'Na na zadania bieżące z zakresu admiillistracji rządowej oraz inrte zadall,ia zleoone

8000,00lusta\llam i reahzowalW' przez powiat

1'5295 POi;o5laJa dziala1n ość I 34 232.00

2110 Dotacje celowe otrzymane z trud:elu panSIwa na za1:Jama lm'liti'ilce :::zakresu admlnistrat:ji rządowej oraz. mne zadania z!eoone
34 232,00OStawam I realilzowane ~rze~ powiat

754 Sezpiecz:eń$.two pwbllczne i oc.h'l'onap~Ciwpo:tallOwa fi 015 769,QO
I 75411 Komendy pOW[iltOwe Pal'l5!tuDwej StmZy Poźarne) 50~5 769,00

2110 Dotacje celowe oLr~ymane l budżelu par'lsl:'.va na, z.adańlSl bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zsdan la zlf?oone
5015769,00ustawami realftzowane przez powiat

I
'755 Wymiar spJawiedl!iwQ6l:i 264 QOO~OO

75515- Nteodplatoa pomoc prawmil 264 GOO,OO

2110 Dolacje celowe olrzymane I bud%elU par'lsfwa na zadania bje:tące I z.akre6U administracji rządowej ora2 inne zadania zśeoone 264 GOO,ooustawami realizowa ne plZe'Z po.••••iat
85,1 Ochrona ~!lrowl;ł 1 ,028 313;00



85156 I Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie o'ojętycłl obo -ązkiBm uhezpleczetlla zdrowoblegtl 102'8373,0(1
I -Dotacje celowe olrz)'I'Ililne l budżetu państwa na' zadania bieżące Z za k5e-5Uadmintstracjl rządowej oraz i ne zada Ilia zlecone
I 2110 ustawami realizowan@ pr:zez pOWl!it

1028 373,00

855 RodJzina 318 384;00

85508 Rodziny zastępcze ~88384.00
Dotacje celowe olrz.ymane z budżetu pal'lSlwa na zadania blsźąee .z zakresu administracji rz.ądo\!iej zlecone

38a 354.001216,[) POWi!'lt(f , zvłiązane l realizacją dodatlltl 'rN'jchowawcz.eg.ooraz dodatku da Zl)'czał1o.wanej kwoty stanov.>iących
pomoc penstwa IN wy-choW)'Wal'liudzieci

Razem: 7 766 321 ,001



Pllan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2019 rok
Zalącmik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XIt8812019 z dnia 27 czerwca 20.19 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu iKolskiego na 2019 rok.

Dział RozdzLtal Paragraf Treść I p·o zmiania
I

700 'Gospodam mlesłkanlow~ I 1C13001 ,{I~
,

70005
I

Gospodarka' g runiami inieruohomosciamr 103001,00

40110 Wynagrodzema osObowe pracowników ! 5721'3.00

4040 DOda:tkowe wynagrodz.enle rocme ~ 500,00

••1'10 Składki na ubezpieczenia społeczne 9600,00

4'120 Składki na Fundusz Pracy Oraz SolKlarno$clolh'Y Fundusz Wsparcia Osób iepełn osprawnych 4t2.00

4300 za Yp !.Islug pozostałych 6000.00

4390 Zalwp ushJg obejmuJąC}'ch wykonanre ekspertyz, analiz opln4j 24000,00
I 4520 Opłaty na rzec:: bud2.eló"" jedno-stel<. samorządu terytonalMg o 276.00

I 4610 Koszty postępowania SądOW0g0 i prokutators iego 1 OOO,OOi

no Dzia",lnoś~ u.s~~gowa 712200,DI)I

71012 ~ania z z:alqesu geodezji i kartografii 1'60 :/'00,00

4300 Zakup uslug pozoslalych 2500,OOi

4300 Zak.up usllJg pOZOSlal'l'ch 157200.00

4430 R6tne opi"aW i sldadki 500,00·

71015- Nadz.6r budowlany 552000,GO

3020 'Wyda~ki o<sQbowe l1iez:aliczone do wyl1agrodmn 6000.00

4010 Wynagrodzenia osobowe PHlcowoi ów 9723.2,00

I 40,2.0 Wynagrodzenia osobowe aJonk6w korpusu sluźby cywilnej 29737o\l,OO

4040 Dooa!kowe wynagrodz8fliiB roezne 26798,00

411D Sk adki na ubezpieczenia społeczne 62 000,00

4120 :Skladki na Fy.ndu:sz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcla Osób Niepełnospra~ ych 3500.00

4170 'Wynagrod:zenia beaesooowe 5998.00

II 4210 Za p materiałów i W)IIposatenfa 2000.00

4260 lak P energii 61000,00

I
-

I 4270 Zru<up usług reJ'I'Iol'ltovryc 1000.00

I 4280 Zakup usług zdrowotnych
II:

1000 ..00



I
4300 zakup LlS~U9pozostałych 300nO,Oo

4360 OpIaty z 'yt 11.1 zakupu IJslU9 ielekomuni acyjl1ycł1 1 136,00

I 4400 Oplaly za adminislrowan-e i czynsze za budynki. lokale I pomresz.e-zen1agara%owe 569.GO
,

Podróże służbowe k.raJowe 3500,004410
I

i
4440 OdplS~ na zakładowy rlll'\dnsz śwTadc-4eń soqalnycł1 6720,00

I
4520 Op!a'y na rzecz budz.etów j€ldnostek samorządu lerytonalnego 174,00

Szkolen pracowników niebędących członkami korpus sJ,użbyCYWilnej
I

4700 1 000,00

750 Administracja publkzina I 212362,00

75011 Urzędy wojewódzkie I H9262,OO

40110 iWynagirodzenia osobowe pracowruków 1:}8312,00

404-0 ! Dodatkowe wy,. s;grodzeme roczne 11 700,001

4110 iSkladki na ubezpi8cz€ma spojeczne 25000,00

4120 Składlkl fl3 FUlldusot p: cyoraz Solidamoś.QGW)' Fl.Il"dusz Wsparcia Osób Niepejno.sprawnych 3650,00

75045 Kwalifikacja wojskowa I 33100.00

4110 Składki na. ubezpeczerua 5<poreczne 1 500,00

4120 Składkll'la Fu dusz: Pracy oraz SolidamosDiowy Fundusz Wsparcia Osób Nlepełill'OSprawnycli 300.00

4170 Wynagrodz@nia bezosobov 'e 24100,00

4210 Za'kup materiałów I Wyposatenia 2 C}OO,OO

4300 Zakup uslug, poz.oslalych 5200,00

152 Obrol\<I Ilarodowa 422:32.00

75212 Pozoslale wydatRi obronne B 000.00

I
4300 Zakup slu9 p020s,ta~~ch 4000,00

4700 Slkofenia pracowtlikÓW niebędących cz.łonkami korpusu slu2lby cY""'iln~j 4 000,00

752:95 Potootala dzialalność ,
34232,00I

4210 Zakup ma erialów iW)'pOs8ze ia 34232,00

754 Bezpieczeństwo :płlblic:me iochroBa przee wpoiarowa !'i 01i5 769,00

75411 Ko:m!itl1dy powlaiowe Państw.owel Straźy POżarnej 5015769,00

3020 Wydatło osobovle I'Ifezaliczone do wynagrodzeń 3000,00

3070 Wydatki osobews niezaliczone do uposażeń wyplacarre zołn.erzom i fun, qonariuszom 192 261,00

4020 :Wynag rodzenia osoboWI" ułonk6w orpusu slutby cywitflej 140 O 0,00

I 4040 IDodatkowe wynagrodlen roczne ~O6'01,00



4050 Uposażenta żo-lnierzy zawooowych oraz fun qo anuszy 3433762,00

4060 lnne należnoścl zołniefZy zawodowych oraz hm cjonar~lJS:z.yzaliczane do wynagrodmń 94074.00

4070 Dodatkowe ucoseże ie rocme dla .toInrerzy zawodowyc'l1 oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 2'69610,00

4110 Składki na ubezpieczenia s-polec:zn.e 28105,00

4120 Sldańki na Fundusz Pracy oraz Solidamosciowy Funcosz Wsparela Osób Niepelnos.pra vn.ych 3833 ..00

I

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6500.00

I 4100 Równowa'.l:nikl pienię%ne i ekwiwalenty d la z.oInierzy i u nkcjorrariuszy oraz pozosta e nleznoscl tlB9322,00

d210 Zakup materialów i wyprn;.az@nia 109428,00

4260 Zakup energii 82594.00

4270 Zakup sfug remontowyc 20000.00

4280 Zakup tlshJg zdrowotnych 16000JłO

4300 Zakup usług powstałych 674'35.1)0

4360 Oplat~' z Iytułu za upu usłl,fg talskomun ikacyjnych 17 760,00

4390 Za up U<5lu{JOOeJll'lującyc:hwykonani.e ekspertyz. analIZ l opin ii 1 DO,GO

I 4410 Podró%e slu:tbowe krajowe 4000.00
i

r 4430 RÓZll8 'opIaty i s.kladk.1 4'905,000I
44400 Odpisy na zaKłado."Y fundusz świadczel'l socjaln~'ch 3688.00

4460 Pod.,tek 00 nieruchomości 14 122.00

45100 Opła[y na rzecz bLIdżeru państwa 390,000

4550 ;S:z.ko1e ia członków korpusu sfużby c)'Wllnej 1 :ł69,OO

4610 Koszty pas .ępmvan ia SądCW<HJ.OIprokurators .iego lODO,OO
-

755 Wymiar sprawiBdliwości 264000,00

15515
,

Nieod'platna pernoc pr<'łWllla 264 000,00

2360
Do.acje, celowE! z blJdizeh.Jjednostki samorządu terytonafnego, udzielone w Irybie art. 221 uSlawy, na Cinaf'lsowanie lub dofinansO'Wanle 128040,00:zadan ,zleconych do realizacji organizacjom prowadz:!jcym działatność pożytku publlc.l:r'lego

4170 Wynagrodze la be:zol5cbowe 12 012.00

4210 Zakup material6w i WYP()S.azenia 13640,00

4300 Zakup usług po:zoslalych 11010a.OO

851 Ochrona. łdroWiia f D2:8 373,00'

I 8.!)156 $kladki na ubezpi.et.z:enie 2!drowotiie oraz. świaiiczenia dla osób nle ob:jęlych obowiązł;r~m ubezpieczenia zdrowotnego 1.0'28313,00
-

4130 I Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 1 028373.00
,

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotl'le 0.00

mailto:wyprn;.az@nia


85.5
I

Rodzina 388384,00

I 85508 Rodziny zastępcze 3aB 384.00

: 310 Swiadczen1a spoleczne 38-4500.16

I
4010 Wy agrodze l'Iia osobowe pracowników 3245.45

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55B,87

,I 4 20 Skład I na Fundusz Pracy oraz SolfdarnośdOW\' Fundusz Wsparcia Osób Niepelnosprawnych I 19,52

Raz.em: 7 76.6 321 001



Plan wydatków majątkowy'ch na 2019 rok
ZsłąC2nik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XI/8812019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zrn ian IN budżecie Powi atu Kol skiego na 2O19 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartoś,ć

600 Ttl'an6.port i łączność 13 1028 937 ~OO
,

60014 Drogi oubllczne powiatowe 13028937,00'

I
6050 Wydatki mwestycYJne jednestek budzetowych 12816937,00

I Budowa c'hodr1ika prz.y drodze p.clwmlowej rlr 3412P w TUl'ZIjnowie 80000,00

Budowa d rogi pO'l'liatO'llrej nr 3206P Łucz.ywn O • Drzewce :2 100000,00

Pr.::e'budowOl mostu na rzece Rg i~'ce w mlej'5cOWQ~oi BarfQgi :z 644 7·40,00
Przebudowa drogi powiatow@j 3403P na odcinku Powi@rci@Kolonia- 096000,00Lesnlce

Przebudowa drogi powiato .•••.ej nr 21 :sOP Domanikow-Kolków 157000,GO

Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P - na odcinku Ruszków Drugi - 600000.00Polme Średn ie

Prze udowa drogi powiatowej nr 3400P 330000.00i

Przebudowa d rogi powlatowe<j Nr MG2P nil odcinku 1Iln;yŁęczyckiej \II 50000,001Dąbiu

I Pr.:ebudowa drQQI pO'wiatowej nr 34a5P K odawa-Dąbro'i'ilice 156000.00
P~eb udowa d.rogi powiatowej Nr 3••0BP Głogowa-Chełm no na odcinku 500000,00drogi Chełmno Paroele-lad'orl.ld:z:

p rzsbudowa d rogi pO"'/iatowej nr 3411 P w Rd l.Ito'oVie 120000,00

Przebudowa d rogi powiatowej Nr 3415P 'Vi ni ieJsoowascl KTźewata 62500,00

Przebudowa drogi povJlatowej nr 3419P Budlislaw Stary-Lubeniek 500000,00

Przebudowa dmg. powiatowej Nr 3438P Dębowiczki-Głębolml 437500,00

Przebudowa drogi powiatowej nUl"I'\.er3413P na odcinku Z!XlH'Io-Dll.lgie 9000,00
P~ebudawa nawierz.cłlni oncl nka d rogi powiatowOij nr 341 B~ Och Ie.-

250000.00Mlynek
Przebudowa n,awl.8rzchni odcinka drogi po.wiatow81 nr 3423P OSi8k Wielkl& 2-50000.00Cwf.owa
Przebudowa odcil"lk6w drogi po""ialow~j Nr 3405P na tSJ"enieGm. 500000.00Klodawa

Pr.:eDLldowa u IlCy Szkolnej w Przedczu 5.00000,00

R02:b1Jdawa u li-cyNagómej \Ol Kole :2 474197,00

6060
1 Wyda i na zakupy i fl:WE:Slyeyj1'10: jed ncste budżE:towych 2120DO,00
,
Zakupclqgn a rolniczego dla PZD w Kole 120000,00

Zakup koslarł;1 WysIęg I 0'I'Ie] dla PZD w Kale 92000.00

6800 Rezerwy na inweslyqe i zakupy inwe--styc','jne 0,00

Rezerwa celowa na in'o\llił-st~cjei 4011<;upy inwestycyjne o ,O\)

700 GOllpoda,ka mieszkaniowa 152300,00

70005 G.ospodarka gruntami I nieruchomościami 152300,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedl'lostek budżetowycłl 152 aoo .00
~kupy nieruchomośCi grul'ltówyd1 oraz uzytkowaoTa wieczystego 60000,00nleruchomcscl
Zakup działki nr 56/2 połozonej W Kole przy ul. Poniataws!dego 92300,00

710 Działalność usmgowa 3061'91,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii J06191.00

6067 I Wydatk. na zakupy Inwestycyjne j,edł\oste bud%etowyc 262472,3.5
CyfrymcJa. geodezy]liyc;n rejestrów pUblic<l:nyOli or-a:;: uruchomienIe
elektronicznych slug publicznych Powiatu KiolskiegO-;1:akup 262472.35
oprog ramowanla I sprzę tu Komputerowego

6069 Wydal i na :ak upy Inweslycyjl1e jednoste bud%etowycł1 4431 e,55
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Il.yriyzaqa geodezYJnych re.-eSI16wpubliCZJl}'ch oraz uruchomienie,
ele tronieznyc usług publicznych Powiatu KOlskiego-zakup 44318,65
Oprogramowania I sJ? rzęru k!amputef"Qweg.o

750 Administracja publ i,CZAi 50000,00

750'20 StaroslVila powiatQ1l1.re 50000,00,

6050 Wydatki inwestycyjne j clnastek budżetowych 0,00

Budowa parkingu prz.y budynku B Starostwa Powiatowego \Ił Ko e 0,00'
,

6060 Wydatki na za up)' inwestycyjne jednostek btJdt Q\'I)'ch 50 000,00

Zakup śprzętu komputerowego, oprogr'amowania •licencji w Starostw;e 50000,00Powiatowym w Kole

754 Bez!lil eczeńs1wo publiczne i och,ona przeci,wpGiarowa 41822,50

75411 l<iomendy powiatowe p ństw'OWejStrazy Pazernej 41 B22,5D:

6170
Wpłaty Jednostek na państwowy fUl'ltllJsz celowy na finansowanie lub 41 622,50'dorinan sowan ie za.dań Inwestycyjnych
DollnallSOW3rlie do zakupu manekinów ćwiczebnych z.zakresu 16300,00Ikwalifi'kowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji ·d[caKPPSP w Kole
[ITOłfnal'lsowa,ni.edo zakupu Mobilneg'o Symulatora Za:grot!lń Pozarawych 2552250Domu Jednorodz:innego dla KPPSP w Kole

801
,

06w. ata i. wyc hawanie 1144814,93

80102 S2J<oły podstawowe 5peojalne 34452.,00

6·050 Wydatki inwes,tycyjne jednostek b1Jd2letowych 34452,00

Doposażellie placu zabaw dla dzieci SOS-W 19452,00

W~-'brukowante placu apeJo~go w ZO-E-W 'IN Kol'.t 15000.00
,

60115, :Tecłlnika 1,5,000,00:

6050 :Wydatki IIlwestycyjne je<Jna,stekbud%.etowych 0,00

[Wykonanie przylączema budynkLl ZSE·A w Kole do miBjskiej sieci 0,00cleplown icze]

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne lednostek budżętowycł1 15000,00

Zakup kosiarki VII ZSRCKU W K,oscielcu 15000.00

60130 S2kcly za,wodowe 1095362,93
t ,

6050 Wydatki mwe-stycyjnQ jtHInMtek budz:etow)'ch 0,00

INowoczeslie technolog-ie w ks,ztaloemu zawod~'Ym @len:en~m rOl.Woju
0,00gospodarczego o~zaw fuli' qonalnego powlatow I.meckleg;o. koiskl8g0-

przebudowa części budlyn!(u warsztatów ZST

6057 Wyda j inwestycyjne jednoste budżetowyCł1 I 0.00

Nowoczesne t.echi'lot.ogie w kształceniu zawodowym elementem ro.z.woju I

gosopodarczego obszaru funkcjonalnego pawia ów tu eckiego i kols iego- 0,00
Ipl2ebudowa części budynku warSIatal6w ZST

6059 Wyd alki inwe5tycyjne jednostek buc!:l:etowych 0,00

[Nowo-czasne toci'mologlę w kszlalceniu zawodowym elemenU;!m rozwoju
gospoda 'CZego obszaru funkqonal ese powia.tów tureckiego i kolskiego- '0,00
,przebudowa. oz.ęści budyok u we r5.zalat&w ZSl

6060 Wydatł<i na zakupy lllwestycyjne jednos elt budżetowych 0,00

INowoczesne ledlflologae w ksztatceniu zawodowym elementem rozwoju
'gospodarczego obszaru funkcjonalnego pOWIatów lU,reokiego i ko'sluego- 0,00
wyposaZenie 'Na rszlatów szkolnych w maszyny I urządzenia

6067 W~d alki na za upy inwestycyjne jednostek bLid:tetowycll 809 667.59

Nowoczesne technolO1Jiew ksztatcemu zawodOViJ)'imelementem rozwoju
gospodarczego O szaru fiJnkqonalf1iegO powiatów tureckiego i kolskiego. 8096e7,59
wyposażen ie warsztatów szkolnych w mas.zyny i urzadzen la

I
6069 Wydatki na zakupy IllWestycyjne jednostek bud1etowych 265695,,34

Nowoc;zesne techno1og ie w ksztalcerśu ~zawodovtym e!Bmentem rozvioju
gospodarcz.Et{lo obszaru fun cjona.lnego powiat6w ur@icki8g.oi kolS:kieg:o- 265 695.34
'o'IYPOSa1eniewa.rszlat6w szkolnych w maszyny Iurząo1z.enia

851 Ochrona zdroWIa 3643197,56
,

85111 Szpitale og61ne 3 320 000,00,

Dotacje celowe z. budżetu na finansowanie lub dofinansowenle kosztów
62:20 realizaq i inwes:t)'cji i za upów lnwes ycyjl'lych in ycł1 jednostek sa tera 3320000.00

Ihnsos6w publicznych
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DcifmansCiwanie do zadania pn.: "Przebudowa ocIdzialiJ chirurgii i :2300 000.00dopos.azeni@ bloku operac~jnego w SP ZOZ w .KolI!!
Dofinansowanie do zadania pn.:"Rozbud'owa, przebudowa I modernizacja
oraz wyposażenie SP ZOZ w ole wraz z. rozwojem usł\lg me,d"cz.nych 1 020000,00
$wiadczQnych na rzecz mieszkańców powiatu"

85195 Pez.a· ta a ozia alność 3237'97,56
Dotacje celOwe przekazane do samorząnu wojewódz:tvfa na lnwestyqe i

6630 zakupy inwestycyjne realizowane na pod,stEłWteporozumier"l (umów) 0,00
między jednostkami samorządu t€irytorialnego ~
Dotacja celowa na pomoc rinanso'~ dla Województwa wielkcpOI&l<lego z
przeznaczeniem na defmansowanie proJekbJ pn ;''Wyposa:enie środowisk
informatycznych wojewó<izkich, pOVlllarowych I miejskich podmiotów 0,00lecznlcz~ch 'IN narzędz.ia informatyczn@ umozllWlajq_oo wdroz.enie
EIe-ktrQnicznej Do umentac] Medycznej Oraz stworzenłe s' ci wymiany
danych między podmiolami le!!;.zniczymi samorządu województwa"
Oolaąe celowe prżekaz8łle do samorządu wojewódzł\v3 na inwestycje I

6639 zakupy inwestyc;-yjrle realiz.owane na pOdstawie porozumleń (um.ow) 323797'.56
międZY Jednosll<.ami samorząd u reryto riarnego
Dotacja celowa 'dla WOJew6dztwa wielkopolskiego z: przeznaezenlem na
dofinansowanie projektu p ,:'Wyposatel'lie środowisk informatycznych
wojew6dzkich. pOVlllatowych I m iejs.kich pod miotów leczrnczych 'IV 323797,56narzędzia in ormatyczne l.!m0.2.llwiaj<1CBw-droż!!n i8 E:ekfron iczne]
Dokumentacji Med)'Cz' ej oraz s.tworzenie sieci wymiany danych nllędzy
podmiolamllea:nlClymi samorządu wojewódzrwa"

Razem 8 J68 402,991
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Załącznik Nr 4
do Uchwaly Rady Powfatu Kolskiego Nr
XI/88/2019 z dnia 27 czerwca 2 O19 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Powlatu Kolskiego na 2019 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH .Z BUOZETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2019 ROK
Dotacje dla j;ednostek sektora fi nansó~u bllic:znvc.h

~LASYFIKACJA KWOTA DOTACJILP. BUDŻETOWA NAZWA POD!MIIOTU PRZEzNACZENIE DOTACJI
DZIAŁ ROZDZMŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA

DZlAŁ 600 - TRANSPORT i UlCZNOŚĆ J 0,,00 0,00 '170000'.00

1 600 ,60004 2310 Ml:asto Konin Org lłIl izaqa publicznego Itanspor· z,biorOlh'egow powiatach
1:70000,00.sł.upeckim, 'konińskim i kolskim

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA I 0',00 0,0'0 3 643' 797,5&
I Doifinansowanie do zadania pn.: ·'Rozbudowa. prz.eobudowa

851 85111 I 6220 SP ZOZ. w Kole i modemlza:cja oraz wyposazenie S:P ZOZ w Kore wraz z.
1 020000,00,ro,zwoJemuSh)g Jmed)"C2frYC. świadc:zonycll'!la rzecz

mIeSzka ~y poWJahi"
2

I

851 85111 6220 SP ZOZ' w Kole DofiJlanSOW81lie do zadania pn.: "Przeb'udowa oddziału 2300000,00chirurgii i dopcsażenie bloku operacyjnego W Sp' ZOZ w Kole"

I
Do MflSowanle do proj lu pn. ~''Wyposażen.ie srooowislt; I

informa.tycztlydl 'o'IIoje'Wó<łzkich,powiatowych imiejskictl
I

3 851 85195- 6639 Województwo podmie ów lec:znicz)'cli w narzędzia lntormatycz.ne' 323797,56Wlellkopols1kie um o;zliwiające wdrcożenie Elektr'cmiczneJ Dokume"tacj I
Medycznej oraz stv,'orzen-e sied wymiany danych miedzy

Ipodmiotami lec:znicz.ymi samorządu wojewódzlwR" I

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI S'POŁECZNEJ 0;00 (),OO 2 82{),OO I

4 853
I
85311 2320 P,owiał Koniń$!ki Dofinansowanie zadali .Z zakresu rehabililaoli zaWOClov.-eji 2820,.00społecznej

DZJAŁ 855 - RODZINA 0,00 QJQQ 68S OOO.O!,

5 855 85508 2320 Jednostki S.a.mo~du Do Inansowanle· p.obytu dziEtci w rodzinach zastępczych I 185000,00Terytorialnego I

6 855 85510 2320 Jed""ostki Samorządu Dofinansowanie pODył1J dzieci w pla.c6wbon opiekudlczo" 500000,00
!

Terytoria!nego wych.owawczych
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I :KLASYFIKACJA
,Ii

KW01'A DOTACJI
LP. BUDŻETOWA NAZWA PO:DMIOTU P:RZEZNACZENIE DOTAC"U ~"

DZIAŁ ROZOZ4At. P'ARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA
I 'OZ/At:. 921_- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOyYEGO I 0,00 OIO() 1Q6760,OO

I
7

I
'921 92116 2310 Gmina Miejska w Kole DofirlEll'IIsowanie PowlatO'.vej iMiejskiej Biblioteki' Publiczne] w i 103760,00Kole

I

I
Dofinansowanie do wydania pub1ikacji "Czes aw Freudenreich :

8 921 92118 2710 Gmina Miejska w Kole • CzJowlel.Niep(l(lreg~os.c. przez muzeum Tecnnim 3000,00
Ceramiczn~cn w Kole

RAZEM:
~"~

0.•.00 ()JOO 4608377,56
lOotacje dla jednostek spoza sektora Hnansów publlicznych

DZIAŁ 010 p Rolnictwo i łowiectwo 0,00 O~OO 10000,00
- -

9 010 I 01008 28300 S;p6łld wodne Bieżące utrzymanie UJządzeil wodnych 10000,00
- - ,

DZIAŁ 75,5 Wymiar sprawiedliwości 0,00 0100 128040,00

10 755 75515 2360
dof] naasowan le zadań zleconych do realizacji oT9'anizacj.om prowadzącym 128040,00dz,alalność potytku publicznego

,DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHQWANIE 0:.00 8 380 297.00 : 0,00
,Dofina:n$O'M'lme ~oszt6 •••••,zWIązanych z :prowadzlltliem szkól
'niepu'bliczn.ych. w tym:

801 80120 2540
Placówki oświatowe - Uceum 0g61nokształcące 262487,'0011 niępubliClmę

801 80116 2540 - Szkoły pouoealne 6082oo,OD I
801 80117 2540 - BrallZowe s.zl(oły ISIOfirlla 812002.00 I

Razem! 000 1682695,00 _~OO

12 801 80151 2540 Placówki o$wratowe DolinanSOW<U'lI kOs,zl6w związanych z prowadzeniem szkól 6596874.00
I niepu bl tCZl1fl niepubl iClnych - kwa Ilfikacyj na- kursy zawodQwe

13 801
III

80152 2540 PI:acówki oświatowe Dofioonsl>Wlll1 ie t;,Osz.!ÓW ż.WiązaoycłJ z prowadzeniem szkól 'l00 728,00 Iniepubl'iczne niepubJicznych

I DZIAt. 852 - POMOC SPOt.,ECZNA 0,00 0,00 4{l3828,00

100m Pomocy Spo'Ieeznej dla I
Co:roslych Zgromadlonia

14 852 85202 2360 Sióstr Małych Misjonarek Na wyda ki bie%ąoe zwlązaf'le z fun (;joRowaniem Domu. 403828,00
Miłoslerdm (Orionls1ek) w

Kole
I
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KLASYFIKACJA KWOTA DOTACJI
L.P. B!JDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZN:ACZE~IE DOTACJI

DZlAt. RO.mZIAl I~PARAGRAF PRZEIDMIOTOWA PODMEOTOWA CELOWA
I DZIAt. 863 - POZOSTAŁ,E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁI$C%tłEJ 'o~OO 2,06 2'74,60 0,00

Wa'r$;ttaty Te~apii Zajęciowej

15 853 85311 2580 Polsk'l:egQ StowareyszenJa !la
DofinarlSowanl.e- kosztów d.z.~alarrmtci p'aWYiki 97070.40Rnlcz. Osób .Z UlPoSledz~niem

UmyshJwym w Kole

Kolskie S~owafZ)'sZllnil! Osób

16 853 85311 2580 Hriepełnoliprawnych i·S.prawni
Do.finaflSowanie kosztów dziiala[oośCl pliacówki 60669,00Ina.ezej" IPny ul. D'ąb5< lej w

Kot!!

Warsztaty Terap!i ZI!iJęch:)w4lJ

17 853 85311 2580 Smwal'7YsZ:llnia. "Spr~,wn]
Oof1nallsOi.li-anie kosz ów dzialatności placówki 48535,20Inacze-)I" przy 1.11. Dąb5iflej IN

Kłodawie

, DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 1676 08S~OO 2.1000,0,0

18 I 854 85412 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizae] i organ lzacjom pwwad&ącym
21 000,00działalność poz.ytku publicznego

19 854 85404 2540 66421,00
Ośrodek Rehabi macy; .' 0- OrganiZO'wan ie iprowad:renie zajęć rehahililacyjno -

Edukacyj lIo.Wychowawczy w wyohowawaycll dla dziieti i rnlmlz:ieży upośledaone]
Kole ~OREWI urnys.rowo :!.Ił ~pl'Zężonymi kalecfwam i

, 20 854- 85419 2540 1 609664,00

I I

,DZIAŁ 921- KUL.TURA I OCHRONA IJZIEDZlCTWĄ. NARODOWI;GO I 0,00 O~DO 30000.00
I'

21 921 92195
I

2360 I Do·flnans:owanle zadań zleconych do r,ealizacji organizacjom prowadzącym
I

30000,00dZllala,1 neść potyUa.l plJbliczneg,Q

DZIAŁ 926 - SPO.RT I KULTURA FIZVCZNA O"O(J 0,00 80000,00

22 926 92695 2360
Dofi nansowan ie za.dań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

80000.00dzialalność potytkitJ publicznego
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KLASYFIKACJA
KWOTA DOTACJI

L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMłOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI
imAŁ I ROZDZIłd:.I PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA

RAZEM: 0,00 1;02.62,656;60 672868JOO

OGÓŁeM:,1 0,001 10262 656,60t 5281 245.561

OGÓŁEM [)OTAOJE PRZEOrJIIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE~I 15543902,16 1
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PLAN PRZYCHODÓ

Zalącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr X1/88!2019 Z dnia
27 cz.efINca 2019 roku w sprawie
wprowa dzsnia zrnisn \IV budżecie
Powiatu Kol~skiegona 2019 ro'k

I ROZCHODÓ\V

A 2019 ROK

paragrafy~ WYSZCZEGÓLNI.ENtł!: KWOTA wzł

950

PRZ 'c OD

Wolne środki o których lIW) a wart .. ~ J li t. 2 pkt 6 ustall'Y

952 I Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krojow, In

957 Nadwy.tka z lat ubiegłych

ROZC OD

992 Spłaty otrzymanych I..irajowycł: potyczek I kredytów
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