
- CHV AL
RAD POV

r XlI/90tl019
TU KO SKIEGO

z dnia 1S lipca 2019 roku

w sprawie: wpro\vndzenia zmian \1' budżecie Powiatu Kolskiego na. 2019 rok.

a podstawie art, 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 199R r. o samorzodzie powiatowym
(j..1. Dz.U. Z 2019 r., p( z. 511 ' oraz art, 212 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 T, o finansach publiczny h
(j.t Dz. . Z 20 1.9r., poz. 869 Rada Pewiatu Kol ki~go uchwala co na stępuje:

w - chwale r IV /22n018 z dnia. 27 arudnia 2018 roku l sprawie ucb,,,,'ały budi-etowej Powiatu
Kolskiego na 2019 rok ze zmianam] (Uchwala Rad POl iatu Kulskiego r V/43/2019 z dnia 30
stycznia 2019 roku, Uchwala Rady Powiatu Kol kiego •. 1/4712019 z dnia 28 lutego 201'9 roku~
Uch ••..ała Za.rządu Powiatu olskieao I' 002S.19.21.2019 z dnia 13 marca 2019 roku chwała Nr
VIl/59J2019 Rad. Powiare olskiego z dnia 28 marca 2019 roku, cbwala r 0025.24.28..2019
Zarządu Powlatu . olskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku, Uch, aln Nr 111/6512019 Rady Po vi.atu
Kolskiego z dnia 24 ictata 2019 roku, Uehwała r IX/67/2019 Rady Po~ latu K.oI. kiego z dnia
16 maJa 2019 roku, ch",'ąla Nr nst2019 Rady PO\l·iatu Koł kiego z dnia 3] maja .2019 roku,
Uchwala r X1I88/2019 Rady Pm ".atu Kolskiego 'L dnia 27 czert ••..ca.20 9 roku) wprowadza s.ię
na tępujące miany:

1. \\1: l ust. I' Uch ały budżetowej dochody budżetu. powiatu w wy okości 93 087 ~23~28 :7.1 zwi ksza
się o kwot 143262-.,00 zł do v ysokości 94520 148 28 zl~
z tego:
]1) docl od~ bieżąc w w sokości 85 916 149 34 zł zv ięk za się o kwotę 53 TO,OO zł do Voj sokości

85 9,69 899)4 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 7 171 37394 zł zwięk za się O kwot I 378 875,00 zł do
wysokoś j 8 550 248~94·z,ł,

2. \V § 1 ust. 2 U hv ały budźero e'
l) doracj celowe otrzymane z budź tu państwa na zadania bieżą z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone u ·ta, ami realizowane przez 1'0\ lal v wysokości 7766 321,00 zł
zwiększa' ię o kwotę 39750,00 zl do wysokoś i 7806071,00 ł

Załącznik Nr 3 do Uch, ały budżetowej otrzymuje brzmieni Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe otrzymane z budź tu państwa na realizację bi żących zadań -łasn ch powiatu w
wysokości 976 597.00 zł zwiększa się o kwotę 14000100 zł do V\ sokości 99059700 z•.

:t W . 2 ust. l chwały budżetowej wydatki I udżetu powiatu w ViI}' 0.0 'ci 98325445,41 zl zwiększa
si o kwot 1 711 625~OO zł do wysokości 10003"7070,4] zł.
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4. W ' 2 ust. 2 chwały budzero ej wyda ki bieżące w wysokości 79 956982,42 zł zwięk. z się o
kwotę 53 750,,00 zł do v 'so ości 80 010732,.42 zł.
\\' tym: w. nagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr do Uchwały

budżetowej.

5. W § 2 li t 3 Uchwały budź towej wydatki majątkowe v v.. so o (ci 18 368 462~99 .zł zwiększa się Q

kwotę l 657 875~OOzl do wy okości 20 026 337,.99 d.

6. "V-,l zak cznh liNr 5 dokonuje się następują yeh zmian:
l) Dodaje ię now zadanie pn ..: .Przebudov a drogipowiatowej nr 3424P w miejscowoset Kielczew

'mużny Pierwszy" - 1500000.0 zł (dz. 600. rozdz. 60014 par. 6050

2) Z\· lększa się wartoś Ć zadania pn.: ..Rozbudowa uli J.' Nagćrne] w Kole" O kwotę 1 507 875,00 zł
do wysokości J 982072.00 zł (dz, 600, rozdz. 60014. par. 6050,

Załącznik Nr 5 do U hwały budżetow j otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwał

7. W § 2 U t. 4 pkt l chwały budżetowej wydatki na realizacj z dań bieżąc ch z ula su administracji
rządov j oraz innych zadań zl conych u.nawami realizovvanych przez powiat w wysokości
7 766 321,00 zl zwieks za się o kwotę .39 750,00 zl do wy okości 7 806 071 00 zl,

Załącznik r 4 do chwały budżetowej trzyrnujc brzmienie Załącznika r 2 do nini jszej uchwały.

8. W załączniku Nr l do Uchwal ...budżerowej wprowadza rię rastepujące zmiany:

Dochody budżetu powiatu na 2019 rok z lększa się O kwot I 432625,00 zl w następujących
pozycjach:

Dzjal 801 rozdz. 80102§ 2130

o kwotę 1 378875.00 zI kwota po zm. 78875,00 zł

o kwotę 14000,00 zł kwota po zm. 14000,00 zj

o kwotę J 75000 zł kwota po zm. 15 ro,oo z!

o kwot 2400000 zł kwota po zm. 24000,00 zł

Dział 6 Orozdz. 60014 6350

Dział 853 rozdz. 8 395 f;: 2 J 10 (zadania zlecone)

D7.ial 855 rozdz. 85504 . 2110 (zadania zlecone)

9. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza następujące zmiany:

\ ydatki budż tu powiatu na 2019 rok zmniejsza o kwotę 5374700 zJ ...•\1 nast pujacych
pozycja h:

)z-iał 80 I rozdz. 80 195§ 4300 o kwotę 3 ~OO00 zł kwota. po zm. 507009.00 zł

Dział 8 4 rozdz. 85410§ 4170 o kwotę sn 247,00 zI kwota po zm. 29 J 453,00 zł

\Vydatki budżetu powiatu na2019rok zwiększa ię o kwotę] 765372,00 zl w następują ych
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 600 I § 6050 o kwot I 6 i 875,00 zł kwota po zm. 14 474 812,00 7ł



Dzial 80! rozdz. 80 I02 4240

,.,
.,' .•

o kwotę 17 00.00 zł kwota po zm. 17500,00 zł

o kwotę 5024 .00 zl kwota po zm. 18[ 374,00 zł

l) kwotę 157 0,00 zł h ita po zm. 157 000 ł

o kwotę 2·' 000,00 zl kwota po zm, 2 00000 zł

Dział 80 I rozdz. 80 II - ~ 270

Dział 853 rozdz. 8:5395§ 3110 (zadania zlecone)

Dżial 855 rozdz. g ~504§ 31 ro (zadnia zlecone)

lO, \J § 4 Uchwał budżetowej zwiększa się plan przychodów O kwotę 279 000,00 d.

§ 4 Uchwal. budzetowej otrzymuje nowe b zmienle:

., 1. Różnica międz dochodami a vydatkami w kwocie 5516922 13 zł stanowi. deficyt budżetu
powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym oras przychody z
tytułu wolnych środków.
2. Ustala się:

Prz chody budżetu powiatu
Rozchody budżetu powiatu

\ wy o.kości
w wy. oko 'ci

6 737 986,05 zl
1221 063,92 zł"

Załącznik Nr 8 do Uch fały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejsz j uchwały,

2

w pozo tał j części uchwała pozostaje bez zmian.

Wyl onanie uchwal- powierza si . Zarządowi Powiatu Kol kiego,

'4

chv ała \ chodzi w życie z dniem podjęcia,

P rzewod ni.Clą cy
Rady Powiatu Kol kiego

.4, f" !n./Z ",r
Marek 'r iął k



UZA DCo lENIE
do chwąły l' XIl/90/2019
Rady Powiatu Kol 'kiego
z dnia 15 lipca 2019 roku

D końuje ię zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które
wynikają z następujących prz-yczyn:

I. 1 ust. 1 Uchwały budż towej u tala ię plan dochodów budżetu po,· iata po zmianach
w kwoci 94520148,28 zł.

l.Dochody budżetu powiatu zw'iększa Ję o kwotę 1432,62 ,00 z.
a) dzial600- Tran port i lączność o k votę J 37887500 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powlato e o kwotę 1378 8T.,00 z.
§ 6350 !"odki z pańsi'wo,,' eh fLUi d IlIszy celowyeh na fin' .n owan:ie Ilłb doflnan owanie kosztów reaUzacji izakupów
ih~ est c_jlllych jednostek sek oni fina. Ó pubU znych
Zwiększa się plan dochodów w związku z podpisaną umową pomiędzy Powiatem Kolsl im a.
Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowenie zadania pn.: ,.Rozhudowa ulicy tagćme] Kole" z
Funduszu Dr6 amorządov •...ych w niżej opisano spo ób:
2019 o kwotę I 37887500 z:1
20lU l) kwot!; 2 :-93613 UOzł;

b) dzi.al 801- Oświata i, )Ichowanie o kwotę Jl4 (JOO00 z]
rozdzjal80102- zksl pod tawowe peejalne o lo etę .4 ODO00 zł
§ 2130 Dota 'je celów przekazane ud~tu pali h a na reaJizllcję bleżących zadań wtasn ch PQ,~'iatu
Zwiększa się plan dotacji celo" ch na 2019 rok w ramach rezerwy cełov ej, Z przeznaczeni ITI na
realizację zadań wynikających z programu.. ktywna Tablica" (Pismo Woj wu,a:v Wielkopolskiego 'r FB-
U 'li. lO 5_20 /9, = dnia 26,06.20/9 r.),

c) dzial 853~ Pezostałe zadania "V zakresre polityki społeezue] o kwotę t 5 750 00 z,
rozd.ziaI85395- Pozo stała dziąlalność ('7.lId~",la zlecone), n klYOtę 15 750,00 zł
§:2. UJ Dotae] celowe orrz man.e z b rdżetu państwa na 1:adilni~bieżące z zakre u admini trae]] tl.ądowej oraz inne
zadaJ~j3. zlecone I.IJtawami nH I.iun ane przez powiat
Zwięk za się plan dotacji elowych na 2019 rok, w ramach rez rwy celowej, z prz znacz niem na
realizaci . zadań wynikających z u tawy z dnia 7 września 2 07 r. o Karcie Polaka [Pismo Wojewodv
Wrelknpol:skiego 'p FB·U t n. /36_2019,6:; dnia 03.07.20/9 r.).

d) d.zi:~lI85S-Rodzina o kwotę 2400000 zl
rozdzia! 8~504· \" pi ranie rodziny o kwotę 2-400000 zl
2110 Dotacje celo ••e ·trL man z lIlludżetu państwa na zadaJl'a bh:ące z zakresu adnliltMra~f rządQwej oraz ilillJe

zadania de one u. ta wami reai izowaae przez powiat
Zwiększa i plan dotacji celowych na 2019 roi • v\' ramach rezerw celov ej z przezna zeniem na
realizację programu ,,00 tart" (Pf'/JIO Wąiel1'O~l' Wielkopolskiego Nr FB-I,3! 11_ JLOJ9.2 z dnia 03_0 ,_019
r.).



11.W § I I t. 1 chw.aly hudźetm 'ej ustala ię plan wydatkó\ budżetu powiatu po zmianach
I wecie 100037070.4] ;d.

o kwote 53747.00 zł
o kwotę 3500.,00 zł

o • ,,'otę 500 00 zl
lU w K le cel ITI z bezpi czenia środków na

b dzial854- Edukac jna opieka wvchowawcza o kwotę ~O247;00 I
rozdxial 85410- Internaty ibursy zkolue o kwotę ~O241,00 ;d
Zmniej za. ię plan ydatków w Z R KU \'1 Kościelcu "V związku z niewykorży uanymi . rodkarni nu
remonty w' budynku internatu.

o kwore l 765 372,00 zl
a) dział 6,00-Tran port i łączno. ć

rozdział 60014- Drogi rubliczn~ po ~'intowe
Zwi ksza sic plan wydatków "'I PZD w Kole z przeznać eniem na:
- zadanie pn.: ...Przebudow I drag; powiatowej nr 3..f2.JP w miejscowo ici Ki I 'Zel"i' '_mużny Pierv szy" -
150000,00 zł.
. rodki na l 11 cel pochodzą z wolny h środków.
- zwiększeni 'Narto: j zadania pn.: "Roz/m (owa ulicy tagorne] w Kole" następując po ób:
ro1\;l.O19 o kotę 1 sn7 75,00zł' do 'l. oko:ci 3 982 072,00 zł
rok 2020 n.kwotę 2.664 613,'00 li do wy o~ ścl 53i 928 00 d.
PO\v)' , ze zwiększ nie warto ci zadania wynika m, in. dodatkowych robót i kosztów na zoru
inv esterskiego oraz podpi: ania umow pomiędzy Pawi tern K I kim a W [c 'odą \l i lkopol kim o
dofinansowani zadania. z Funduszu Dróg am orząd 0\.\' 'ch.
, rodki na len l po 'ho lzą wolnych irodków craz z Furtduszu Dróg: ·amorządo\\!ych.

o kwotę J 657 875,00 zl
o kwotę 1 6~7 M75,OOzl

b dzial80t~ O", lata iwychowanie o lo otę 67747,00 zl
.'o.zdzial 80102 - Szkoły pod 'tu,,\,'o'w -.pecjalne o k\ otę 17 500 00 zł'
Zwięks za się plan wydatków w ZOE-\\ w Koje z przeznaczeniem na I' alizacj prograrnu, kt. \. na
Tablica",
, rodki na ten cel p ch dza z zwiększ nia planu dotacji c lewych oraz zmniej zenia planu wydatkó .
w rozdziale 8019 .

rozdział SOU5 - Technika
Zvvi ksza sie plan 'N datkć \'v w Z
. rodki na t~11cel po' hodzą z pl z

o. J votę 50 '47,00 zł
ReK w' K ścielcu z przezna z niem na remont kla .o-pracowni,
"•.mi ć pomiędzy paragrafami w planie wyd t 6v..'.

c) dział 853m POlO. tałe zadania" za] re mepolityki społecznej o kwotę 15 750,00 zl
rozdział 85395 - '~,riadczenia społeczne o kwotę 15750,00 zl
Zwiększa si plan wydatkóv d c...zją Woj .wod Wielkopolski go (Pismo Nr C-VJf.615_,3299.2()19) \\1

prawi prz znania . viadczenia pi niężn go dl obywatel Białoru L zwiąż u ze łożeniem
wniosku o udziel l ie zezwolenia na poby stały z powołaniem si na fakt posiadania \ ażnej karty
Polaka.
'rodki na ten cd pochodzą z otrzymań j dotacji celów j.



d} dział 855- Rodzina o In arę 24,000,00. zł
."ozdziaI85504 - W pieranie rodziny o kwotę 24 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z p~ znaczeniem na realizacj p ogromu "Dobry start".
, rodki na ten c I pochodzą z otrzymanej dotacj i cłowej.

ID. Przychody bu.dżetu powiatu z'więk za się o kwotę 279000,00 z.
Z" rięk za ię plan przychodów pocho łząc. chz tytułu wolnych środków o kwotę 279000,00 zł.



Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2019 rok
Załącznik' r 1 do Udwlaly Rady Powiatu Kolskiego Nr XHJ90t2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w spraeae wprowaczenla zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 201'9 rok

Ozał Rozdział Paragraf Treść Po zmianie,

700 Gospodarka m~szkafliowa 10~001,00

70005 I,Gospodarka gruntami inleruchomosdami fO:'HlD1,QO

21110 Dol~cje celovłe olrzyman.e z budżetu paiislwa na zadania biez.ąc.e z zakresu administracj~ rządowej oraz inne zadania zle'Con{! 103001,00'ustawami realIZowane przez powiat I
710 lDJałaln~ść usług:owa 7122i}O;OO

71012 Zadania z zakresu geode2ji I kartogr.ałii 1602QO.OO

2110 Do1acje celowe olrzymane z budżetu państwa na zadania bietąc.e :z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone 160200,00ustawamI fsalaowa Ile przez {l'0wiat

71015 NadZiór budowlany 552000',00

2110
DOlacje celo'M!" otrzymane z bl,.ldtetu pańsiwa na ~adama fileż!jre z zakresu atlrlllnlslracji r.ządO'o\!ejoraz Inne zadania zlecone

5520nO.ooustawami reali~owane prz~ powiat

150 Administracja pub.lk::Zn-a 212362,00
--

75011 i Urzędy wojew6dzikie 79262,00'

2110 Dolaqe ceJowe ollLyman@z budzetu pańsiwa na zadania bleż:ąCEi z zakre-su' admlnlslrncji l2ądo~;;,reJ oraz inna zatlanla zlecona
179.262,00usta.wami realizowane przez: powia,t

75045 K!iira~fikacja wojskowa 3:3 ~OO,'OO

2'110 Ootaqe celowe o1lrLymane z bmiżetu państwa na zadania bietąoe z zakresu administracJI rządóWej oraz inne zadania zJecone 33 WO,o.O,uSla1łl'3ml realizowane przez powial_

7~ ,Obrolla narodowa 62232,00

75-212 pozo,stale wydalki obronne 8000.00

2110 Dotacje celowe otrz~mane 2 blldż@lu państwa na zadania bie:tąoe z zakres-u ad'm'nistracjl rządoviej oraz inne zadania zlecone I
8000,00uSlawami realizO'Wane przez powjat

75295 "Pozostala dziaJa!nośt 34 23'2,QO

2110 Dotacje celowe Olrzymaoo z bud:etLl państwa na :zadania bIeŻąCE! z za kresu Mm Inls1racj i rządowe; oraz Inne zadania zlecone 34232,00ustawami realiZowane przez pow~a;1

754 Bezpjec.zeństwo publiczne i ochfon-a pned'wpoiarowal 5 OtS 789,00l
I 75411 ,Komendy pow.ląl.OwePa stwo,;,re}Slraży P02:amej 5015769,00

2110 Oota:cfe celowe otrz.ymane z budtetu panstw.a na .zadania b-~ z za,kresu adminislracji rz,ądowej oraz Inne' zadania zlecona
5 015 769,00uSlawami realizowane przez powiat

755 Wymiar sprawiedliwośCi 264 000.00

75515 Nreodpla:tna pOI'11OC prawna 264000;00

.21'10 Dotacje celowe' otrzymane z budżetu pańsIwa na Uldaoia bieżące z zakresu admlfllslracjli rz.ądowej oraz Inne zadania zlecone
2&4 000,00usla'o\rami real izowane przez powial

·85ł Ochrona zdrowia 1028373,;OD



-
"

1351'56 Skmdki na ubez,pieczenie zdrowalne oraz ,świadczenia dla os6b nie objętyCh ob9'l\'iązJOOm ubezpieczenia zdrowotnego 1028373,00

2110
Dotacje celowe olrzymane z budża!u państwa na zadania bie2:ące z zakreśii adminislracji FZądowej oraz Inne zadania zlecone i 028373,00

I IJslawarm reatłzowa ne_2rzez powiat ,

853 Po~ostałe. za:dliimiąW ukre.9ie polityki społeczlloj 157:50,00

85395 Pozostala d:2:p<lła'lrIOM 15750,000
I Dotacje atlowa o1nymane z budlelU państwa. na zadania bieżące z zakresu admInistracji rządowej oraz inne. zadama zlecone2110, ustawarnl rea~zowalle przez po-wiat 15750,00

"S Rodzina 41'2384,aO

&5604 WspierarJle rodziny 24000,00

2110 'DotaCJe Ct!lo'N'e otfŻYmane z budżetu państwa na źadanla bieżące :: zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 24000,00
I ustawami realizowane przez powiat

85500 Rodziny ,ZBlStępc:ze 388384,00
Dotacje celOwe etrzymane z budtew państwa na zadania bieżące z zakresu adminislracji r~ądowej zlećone

2 60 poWJalom. związane.z realIZacją dodatku wychowawczego oraz doda1kiJ do zryczałtowanej kwoly stanowiącyd1 3M 3134,00
pomoc państw-a W wychoW)'\'łaniu dzieci

Razem: 7306071.(}OI

r



Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2019 rok
Zalączntk Nr 2 do Uchiwsły Rady Powiatu KolskIego Nr X1119012019z dn~a 15 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok

Oz,ia.ł Rozdzlfał Paragraf Treś,ć Po zmia,nle

71)0 Gospodarka mieszkanlow,a 10~,001,00
--

70005 Gospodarka gr\lnłami imerucl1omośclaml
I

103 not ,00
40m Wynagrodzenia osobowe praoOViln.ilK6w 57213,00

, 40A'0 ,DodatkO\lIe W)'Ilag.rodzenle toczne 4500.,00

4110 Sk'adkij na ubezpieezenea gpokoczne 9600,00,
4120 Skladki na Fun usz Pracy oraz SoJidamośCłowy Fundusz Wsparcia Osób Niepe nosprawnych I 412,00

4300 Zakup lJsl g pO.l!ioslal)lch 6 '000,00

4390 :Zak p ucS!ug obejmujących ""')Ikona le ekspertyz., analiz i Q;Pi ii 24000,00

4520 Opiaty n.a eez b dżetów jednost samo~ąd u 1erylorialnego 276.00

4610 Koszt}1 postępowania sądowego proku rators kiego 10DO.OO

7-10 Działalność usługowa 712200,00

11012 Zadania z.zekrasu geodezj!llkiilrtografij 100 200,00

4300 Zakup us,ług pozostałyd1 2500,00

4300 Zakup uslug P~05tałycłl 1 r 200,0°1
4430 RÓŻJl€iopłaty i s'kładkl I :500,00

I

71015 :Nadzór budó1ll'fany 552 '000,00'
I

302.0
,

W~rdatkj osobovle nrezaliczone do vtyn'ag redzeń 6000,00

4010 Wynagrodl.enia osobowe pracowników 97232.00

4020 Wynagrodzenia ósa!boVI8 czlollk6w korpusu slUŹJby'c:y'I'/illlej 297374,00

4040 Dodatkowe wynagromeme roczne 26798,00
I

4110 'Skladki na ubezpieczenia spoleczne 62000,00

4120 ;Skladk.i na Fundusz Pracy oraz SolldarlloSdoW)' Fun usz Wsparcia Osób N'epeł osprawnyen 3500,00

..;170 VVynagrodzen~bezosobo"~ 5998,00

4210 Zakup maleria!6w i wyposaten a 2: 000,00

4260 Zakup @netgii 6000,OOi

~,270 Zakup us,ług remon,1;ov'''ICh 1 000,00

4280 Zakup usług zdfOwotn~c 1000,00



4300 Za up usług pozostałych 30000.00

4360 Oplaly Z ytuhJ zakupu us,lug elekom nikacyjnych 1135.00

4400 Opl~łlyza admiil'listrowao,ie I czynsze za budynki, lokale i pomieSlcz.e.nta gara:towe 569,00

4410 Podróże sluzbawe krajo'.ve' 3500,00

444:0 OdpISY na zakladowy fundusz świadcreń socjalnych 6720,00

4520 I Opłat)' 113 rzecz bud%etów jednoste samorządu ~rylOfl<lln gO' 174,00

4700 SZkol@nia pracowników n-ebędąC'jc Cllonkaml korpusu słu.zby cywilnej 1000,00

750 Adrn-n'[$vacja ,publiczna 212 362",00

75011 Ul'liędy wcjewódżlde 179262,00
I 4010 Wynag rodzenia osobowe praoowników 138312,00
I

4040 Dodalkowlil wynagrodzeni roczne 11700,00

~110 Skladki na ubezpieczema społeczne 25600,00

4120 SIIladki na Fundl,Js~ Prac-y Oraz Solida O'SCIOWY Fundusz WsparCIa O$Ob ie~fl os.prawny'ctl 365<l,OO

75045 Kwalimlacja wojskowa 33100,00

4110 'Skladki na ubezpisczerua społeczne 1500,00 '

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz. Solidarnościowy Fun.dusz Wsparem Osób Niep&łnosprawnych 300,00

4170 :W~il9rodz.enia bezosobowe 24100,00

4210 Zakup lł1<1terial6'1'1' iwyposażenia 2000,00
;

4300 Zakup usług pozostałych I 520D,oo
--

752: Obr'ona narodowa .41232,00

75212 PaO!:astate wydatki obronne 6000,00)

4300 Za p usllJg pozlO-&!ałych 4000,00

4700 Sz o1enia pracowników noobędącyoh, członkami korp su sltJ%by cywi ~j 4000,00

7529 Pozostała działalność 34;232.00

4210 Zakup maleriałOw i wyposatenia 34232,00

754 Beąieczeńiltwo publiczne :1ochrona przeciwpo-zarowa 5 015, 769100

754 Komendy p~atowe' PańslwoWej SIra1y Polarnej 5015769,OO:!
I

3020 W)i'(!alkl OSObOWeniezaltczone do wynagrodzeń 3000,00

3070 Wydalki osobawe n lez,aflczone do uposażeń wyplacanl8 żołnierzom i funkcjo arios.zom 192261,00

4020 Wynagrodz.eni~ osobowe człon (iw korpvs sluzby cywilnej 140 010,0-0

4040 DodatkQ\\l'e W)'fiagrodze le roczne 10601,00



4050 UpOSO!2l€!njażołni~rzy zawor:lowycll oraz funkcjonariuszy 3 433 762,0-011

4D60 Irin€! należności żolnieJz~ z1l\.mdo'o'l)"ch oraz fu~kqonariuszy zalicza e do 'o'/Ynagrodre 94 074,001
,

4D70 DodatllCNIe uposażeoie roczne dla żotmel'Zy zawodowych oraz nagrody roc::ne dla ru nkcjona riusz~1 269610,00

4110 Skład ina ubezpleczenia społeczne 28105,00

4120 Składki na Fundusz Prac;y oraz. Solidamosaiowy Fundusz Wsparcia Osób Niepelnosprawnym 3833,00

4'1'7Q Wynagrooze la bezosobowe 6500,00

4180 R6wno'lvazcni ipten ięt:ne i elwfwale ty d la lo!nie rzy i ru Ilkcjona s.zy oraz pozostałe nlt!,wości ~89 322,00

4210 Zall<up materlał6w i wypos.azenia
I

109428,00

4260 Zakup energii
I

82594.00

4270 Zakup usług remontowyć
I

20000.00

4280 Zakup usll.l9 zd f'OWOIlnycn 16000,00

4300 Zakup uslLJg pozostałych 67435.00

4360 Opiaty z tytiJIu .zakupu usfiJ!;j lelekoml.mikacnnyCłl 17 760.00

4390 Za!<.up usEug obejmujących wy onanie ekspert)'t:. analiz i opinl 1000.00

4410 POd'róŻB s!LJzb~ krajOwa " 0000.00

4430 R62ne opłaity ~S lad"'. 4905,00

4440 Odpisy' na l!!akladowy fundusz swiadcze'li socjalnych 3688,00

4480 Podatek od rueruchomosel I 14122,00',

4510 O~aty na rzecz ibi1dtetu pa stwa
I

39D,OU

4550 Sz};;o!Elnia C2 onków korpusu s!uzby c)"łiI11nej
I

1 369,00

4610 Koszty postępowania sąd0'We9o I prokuratorskieg O 2000,00

755 I W" . dr ś- 264,000,00yrmar sprawie IWO, 'CI

I 75:515 Ni€lQdpłaln<li porncc prawna 284'000,00

2380
DQtaCj8 c@low€l z budzetu _pednostł::isamorządu teryto.rJalnegQ, udzielone w trybie art, 121 ustawy, na finansowame lub doflnansowanle 128040.00zadań zleconych do realizacji organi~aojom prowadzącym c;fzialalność pożytku publicznego

4170 Wynagrodzenia beroso:bO'l\l'e 12012,00

4210 Zal<;up materia ów i wyposażenia '13840,00

, 4300 Za up uslLJg pozo5lalych 110108.00
,

SSiJ I Oc~ro",a z,drowia 102.8373.00

I 851 es Składki na ubęzpssczenle z.drowrnrte oraz śWiadczenia dla osób III.'e ohjętych o!:N:JWl~z:kiemubezpieczenia zdro'lvot ego 1028373,00
I

4130 Składki1 na ubezpieczenie wrowoti'le 1 028373.00.1

413Q Skła.dk11 na ubszpleczerse zdrowotne 0,00



853 Pcn:Qsłahuadania w zakIesie pol tyki Społea:Jl9j 15150,qe

I 85395 I
,PoZ'os.lala działalność 15750,00I

3 10 Śwl6tJczenia spo ecz:oo 1S 750,00

855 Rod:z l1a 4\12 384,00
:

85504 Wspieranie rodzi -11 24000,00

3110 ŚWIadczenia społeczl'le 24000,00
.-

85508 Rodzinyzas ępcu 388 3.84,00

3110 $wiadt:zenia społeczne I 384 §<lO,16

I Wynag rodzenia osobowe pracownikóvi
.-

3245,45'14010

4110 Sklad na i.Ibezpiec.ze ma społeczne 558,87'1
I

4120 Składk.i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcra Osób NiepelnQsprawnych 79,52

Ra2!9m: 7 B06 071,001



Plan wydatków majątkowych na 2019 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr Xllt90t2019 ?: dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zm ian w budżeoe Powiatu Kol SkL6yO na 2O19 rok

Dział Rozd:dał Paragraf
1

Treść Wal1!Ość
GOI) Trans.port i łącznQść 14 686 B12~IIO

-

60014 iDrogi publiczne powiatowe 14665812,00

6050 WydOltki mwe-stycyjne jednostek b Idzelowych 14474812,00

Budowa ctHJdnik~, pr~y drodze powi~klwej nr 3412P w Turzynowle BO000,00

Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łucz~l\'mo• Drzewce :;1 100 000,00

PrzMludowa mostu na rze~ RgilsW<;ę w m ieJĘ;t;.QWQoSci8arlogi 2644740,00

Przebudowa drogi powi.atoweJ M03P na odcmku PoWiefc[e Kolonia- 1096 000,00Łeśruca

I

Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P DomanikówsKotkow 157000,00
Przebudowa drogi powiatowej I'Ir 321 SP - na odcinlw Ruszków Drugl- 600000,00l?ollOe Srednie

Prze,budowa drogi powiatowej nr 34(10P 3:30 000,001
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3402P na odcinku ulICy Lęczycltiej w

50000,00D~blu

Przebudowa drógi powiatowej nr 3405P Kladaw3~D~browiC€t 156 000,00
Przebudowa drogj p.owi<:ltowej Nr 3408P Glogowa-C:heŁmno na ad:Cfi1IlO 500000,00drog i C Ilelmn o Patoele-Ladowdl2
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P w Rdutowle 120000.00

Prz!!budowa drogi powica!mvej Nr 3415P w miejscowości Krzewata 62500,00

Przebudowa drag i powiatowej nr 3419P Bud~sław Staty- ~bon!ek: 500000,00
przeDuaowa orog I powiatower nr 3424P w miEljscowoś ci Kiełc2ew Smużny 150000,00Pierwszy

Przebudowa drógi powiatowej Nr 3438P Dębowiczki·Glębok1e 437500,001

Przebudowa drog I powialoweJ nume :M13P na odcinku ZbOjno-OłU'Qfe 9000.00
Przebudowa nawlie~'chni odcinka drogi p-O'Wia!owej nr 341 ap Ochle- 250000,00Młynek
Przebudowa nawJerzchni adcinka drag i powiatowej nr 3423P Osiek WieJki- 250000,00Czolowo
Przebudowa odcinków d rogi powiatowej Nr 3405P na teren ie Gm_ 500 000 .ooK~Qdawa

Przebudowa ul icy Szkol n.ejw Prze<lcz u 500000,00

Rozbudowa ulicy NagÓrfiillj W Kole 3982072,OD

6060 Wydatki na zakupy inw'e'Stycyjne jedno'Stek bl.ld:elowych 212000,00

Zakup ciągmka ra!mcze9a d la PZl) w Kole 12D 000,00

Zakup kosiar!d wys ięg rlfkowej dla PZD w Kole 9.2000.00

6800 Rezerwy na inwestycje i za upy inwestycyjne 0,00

R@z@JWa,oelowa na m~vestycje Izakupy inwestycyjne 0.00
I 7'DO 'Go.s:podarka n:'iiesczkilniow.a 152 300,00,

70005 Gospodarka gruntami i rlieruchoffiQśdami 152 300.00

6060 Wyda i na ;!akupy illweslycyjne Jedno~lek budżetowych 152300.00
VVykupy nieruchcmosci gruntowych oraz uzytkowania wieczystego 50 000.00l'Iiert.!chomości

Zakup działki nr 56/2 polwonej w Kole przy ul, PonialO\l'~6kiego 92 300.00

no Działa,llIIość· usługowa 306 79'1,001

71012 Zadania z zakresu geodezji i ka.rłografii 300 791,00

6067 Wydalki na zakupy inw.E!SlycyjnE!f,edl'loslel<: bl"ld:aetO'llłyCh 262472.35
Gytryzacja good@.2YJnychr@Jecstrow pUOl1cznyCIl oraz urucl10mlen le
ele troniczl1ych!.J sług publiczllych Powiatu Kol5 jego.2akup 262472,35
oprog ra rnowan ia i sprzętu komput@rowefJO
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6069 Wydatki na zakupy inweslycyjne jednos e udżetowych 44318.65

Cyfryzacja gfWde'zYJnych reiestrćw publicznych oraz uruchomienie
ele tronicznych usług publicznych Powiatu Kof.s iego-zakup 44318,65
oprog ramowania i sprzętu komplJtero~o

750 Administracja publicZD.8 !SO OOD,OO'
-

75020 SIa rostwa pO'o\lfatowe 50 000,00

6050 W)fdalkl inwestYCYjnEl jad I'loste~ bUdżetowych 0,00

B dowa parkingu przy budynku 6 S arostwa PO~\IIiatowego 'IIi IKo e 0.00

6050 WydalJkl na. zak.upy rnw!$tycyjl'le jednostek budzetowych 50 000,00

I
!Zakup sprzętu komputerowego o:progmmow.ania I hooncp w Starostwie 50000,00'IPowiatowym w Kole

154 I :IBH,łlr:ec~eństwo public:zne i olOhrona. przeciwpo.żarowa 41 a22,S9
I

75411 ,IKomendy powiatowe Pal'lStlNoweJ Straty Poitamej 41822,50

6170 IWpłaty Jednoslek ł'Ia państwowy fu ndusz CEl lewy na lina nsowarne lUb
II 41822,50clofinansowan ie zadań il1wes!ycyjny_cil I

Dofi nansewan ie do o:a"kupu man~kin 6w ćwic:z~nych z zakresu 16300,00·kwallfii\owanej pier. •••sz8j pilmocy oraz ewakuacji dla KPPSP '110' Ko!e
Dofinansowanie do zakupu Mobilneg,o Symulatora Zagroża:ri Pozarowych 25522,50Domu JednorodZi]nnego df.a KPPSP w Kole

-
801 OśwIata iwychowanie t 144 81.4,93

8002 Szkoły j>odstawoW'e specja ne 34452.00

6050 Wyda i inwestycyjne lednoste budzetowych 34 452.00

Doposa:tenie placu zabaw dla dzieci SOS·W 19452.00

Wybrukowanie placu apelowego w ZO-E-W w Kole 15000,00

80115 I Tecl1nl a 15000,00

Wydatklli1We'Stycyjne jltdnostek budZetowych
I

6050 0,00

Wykona:r~ie p~ylącz.enia budynku ZSE~Aw Kore do miejskiej sieci 0,00cieplownicz@j
-

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud~etowycłl 15000,00

I
Zakup osiarki w ZSRCKU w Kośdelcu 16000,00

60130 SZkoły zawodowe 1095362,93

6050 W~dalki inweslycyjne ied osiek budżetowych 0,00

N,owoczesne technologie w kształcen lu UIowodowym elementem ro.z.woju
gospodarczego obszaru runkCjonal ego powia!6w tureckiego. k!etskrego- 0,00
przebudowe c:zę-ści bU~11ku wa rszlat6w ZS T

6057 Wydalki il'1wastycyjn~ [ednostek budżetowyc 0.00

Nowoczesne technologiE) w k,sz!alceniu zawodowym ·elementem rozwoju I

gospodarczego obszaru funkcjonalnego powm ów lureOlreg'e I kolsl<ieg·o- 0.00
przebudowa części budynku war5.atal6w ZST, ,

6059 WydatKi Inwestycyjne jednostek budZetowych 0,00

Nowoczesne tecłlnologle VI ksz.ta!cemu z:awodovtym elementem rozwoju
go<spodaraegio obszaru funkcjonalnegO' powlat6w tureckiego i kolsk.iego- 0,00
przebudowa części budynku W!lrszatat6w ZST

8000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek b-lI.d~etowycł1 Q,OO

Nowoczesne t@chnologiew ksz!alceniu zawodowym ele-menlem rozwoJU
gos~podarc.zego obszaru fun'kc:jonalnego powiatów tureckiego i olskie-go- 0,.00
wyposazeme warsztatów szkotnycłl w maszyny i urządzen la

6067 Wyd alki .a za upy InwestycyJn-e JednOSIe budżBtOWyoh 809667,59
, Nowoczesne technologie W kształceniu .zawodowym elementem rozwoju

gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 809·661,59
wyposaz-eme warsztatów szkolnycl1 '/II maszyny iurządzenia

6069 Wyda, i na zakupy inwestycyjne led oste bud%etowych 285695.34

Nowoczesne tecłlnologre w ksztaIGeniu zawodO'o.'l)'m·elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powia ów lured<i!!go i kolskiego. 285695.34
wyposażBnilil warsztatów SZlt:01nych'tV masz~n~ Iurządzenia

851 Ochrooo zdJlowia 3 643 7'97;,56

8511 I Szpi <lIs ogólne 3 320 000',00
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[Jotacje celowe z budtsUJ 118 fmamlQwanie lub dofinansowame kosziów
6220 reallZ.aqi i westycjll zakupów inwest)rcyjnych innych jednostek se tora 3320000.00

flnan:;ów publicznych
DofinaJl.sow<lloie'do zadania pn.: "Przebudowa oddziatu chirurgii i 2300000,00depceazenie blOku 'Operacyj n8go w SP ZOZ W Kole .
Dofinansowanie do zadama pn.:·Rozbudowa, przebudowa I modernizacja
o az WYlX>sa~enie SP ZOZ w Kole wraz .Z rozwojem usług mędycznycł1 1020000,00
swia.dczonych na rzecz mtesD;ańc~w powiatu"

85195 Pozoslala d:lJialalno$ć 323797,56.
Dotacje celowe przekazane d!o samerząd u wojew6dzłw'a na II1westycje i

6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieli (umów) 0,00
między jednostkami samorzCł~u terytorialnegQ
Dotacja celowa na pomoc fmansową dla Województwa wierkopolskie10 z
przeznacz.en m na ooflnansowania pmjeklu PI'l,:'WypOS<I;l;enie środowisk
Informatycznych wojevł6d:zkiol1, powia~owych i rnlejskich podm io'ów 0.00eczniezych w nar2ędl!!!<I Informatyczne umożliwiające wdrożs re
Elektronicznej Dokumentaqi Medycznej oraz slworzenie sieci wymia~)'
dOlnych między podmiotaml leczniczymi samorządu wojewMz-rwa"
Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódz.twa na Inweslyqe I

6639 zakupy inweslycyjlte realJzowane na podstawie porozurnień (umów) 32379'7,56
między jedncstkam] 5llmorz~u ttH)ilorialnego

I
IDotacj a celowa dla Województwa wie Ikopolskiego z przeznacran iem n.a
ootrnsnsowan ie projektu pn, :'Wyposa%en ie Środowlsk iflformalycznych
wojewódzkich, powi'l'towych imlejs iCh podmiotów 'leczniczych W 323797,56narzędzła informalyczne umotliwlaja,oe wdrożeni .ElektroniCUl ej
DOkumentacji Me-dya:l'lej oraz stworzenie sieci wymiany da.nych mi <łzy
[podmiotami reCZllic:z.ymisamorządu WOJeWÓdztwa,"

20026337,991

Strona 3 z 3



Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Karskiego NrX~1I90j2019 z dnia
15 lipca 2O19 roku w sp rawie
wprowadzę ia zm fan w budzecre
Powiatu Kols iego na 2019 rok

PLAN PRZY HODÓ" l ROZCHODÓ'

21H9 ROK

Parag:rafy WYSZCZEGÓLNlliNU KWOTA wzl

PRZYCHODY 673798605

950 47"'7986.05
Wolne trodkt o których mowa li' art .. 217 li l. 2 pkJ 6 ustawy

952 Przychotly z zaciqgnięt; ch pożyczek i kredytów na rynku 200000000
kra 'owym

957 Nodwyzka z lal ubiegłych 0,00

ROZCHODY l 2,21063,92

992 Spłaty otrz manych krajo Gl1 potyczek t kredy/ów l 221 06 .92
--
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