
U "'\fAL Nr VIU2/2019
RADY POWJA TU KOLSKIEGO

z dnia l t wrzcśo.ia 2019 roku

'" sprawie: wpro'"t'adzenia zmiau 'W hudżcde Powiatll1<olskiegn na 20.19 rok.

a pod tav ie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia czerwca 1998 r_ o . amorzqdzie powiatow 'm
(j.t, Dz.U. z 20t 9 r. poz. 5 J] oraz an. 212 ustawy z dnia 27 ierpnia 2009 r. o jinansach p Ihliczny h
O.L Dz.U. z 2019 f .• poz. 869 ze zm.) Rada Powlatu Kolskiego uchwala, co 08s1ępllje:

"\ chwale .1' V/22t2018 z dnia 27 grudnia 2.n8 roku t spraa ie lIcbwaly budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2019 rok. ze zmianami (_ cbwala Rady Powiatu Kol kiego r V/43/2019 z d.nia 30
stycznia .2019 roku, . chwała Ra.dy Powiatu Kolskiego· r VI/4712019 z dnia 28 lutego 2019 roku
Uchv ala Zarządu POl tato Kol kiego r 0025.19.2.ł.2019 z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwala łr
VIl/59/201'9 Rady Pewlatu Kol. ki.ego z dnia. 28 man~a 2,019 roku, Uch.wała Nr 0025.24.28 ..2019
Zarządu Pos iatu Kolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku. Uch ala Nr VIII/6·5J2019 Rad Pnwlatu
~olskicgo z dnia 24 kwietnia 2019 roku, chwała r IX/6712019 Rady Po","'iatu, Kol kiego z dnia
16 maja 2CH9 roku, chwała r X/78/1019 Rady F'owi~ltU.Kolskiego z dnia 3-1 maja 2019 roku,
'chwała r XI188/201.9 Rady Powiatu Kolskiego .z dnia 27 ezcrwca 2019 roku, Uehv ala r
XII1'90/2019 Rad. Powiatu Kol kiego z dnia lS lipca 2019 roku, chwała r :XU1I9212019 Rady
.Powiatu Kol kiego z dni,a 31 lipca .2019 roku chwała r IV/9W2019 Rady Powiafu Kolskiego z
dnia 29 sierpnia 2019 roku) wprowadza się nasrępująee zmiany:

l. W . 2 ust. 1 h ały budżerowej w datki budżetu powiatu w w sokości 101 071527,92 :tł zmienia
ię pomiędz §§.

.2. W § 2 u t. 2 Uchwały budżetów j wydatki bieżące w \"'1 okości 810.36 :844,·9.3zł zwiększa się
o kv otę 435 000,00 zl do wysokoś j 8.1471 844,93 zl,

3. W § 2 ust, 3 Uchwały budżetov ej wydatki majątkowe w wysokości 20034682,.99 zl zmniejsza się
o b ••.'otę 435 000,00 z) do wysoko' ci 19 599 682,99 zł.

4. Vi załączniku r 5 dokonuje się następującej zmiany:
l) Zmniej za się wartość udania pn.: .Przebudo a drogi powiatowej 3403P na odcinku Powierci

Kolonia-Le ini a" o kv otę 435 000 00 zł do wysokości 661 000,00 zł' dz. 600, rozdz. 60Q14, par. 60 O),

Załącznik r 5 do chwały budż tov ej otrzymuje brzmienie Załącznika' r I do niniejszej uchwały,

5. \V załączniku łr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się na ·tępuj ce zmiany:

- \")'datk.i budżetu powiatu na 2019 rok zmniejsza. i o kwotę 43:5000,00 zł w nast pujących
pozycjach:



·2~

Dzial 600 rozdz. 600 I § 6050 o kwotę 435000,00 zl kv ota po zm. 13 980 812 00 zł

W datki budżelu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 43500,00 zł w następujących
pozycjach:

D7-illd 758 rozdz. 75818' 810 o kwotę 435000,00 zl kwota po zm, I 074 98,85 zł

6.. Ustaloną. w § 7 Uchwały b idżet we]:
rezerwę ogo ną w wysokości 504547,65:d zwiększa się o kwotę 435000,00 zł do wysokości
9.39 54'7t65 zł.

2

W pozostałej części uchwała pozo taj bez zmian,

§3

Wy onanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,



JZA D lE JE
d o Uch~lrały - T XV 111212019

Rady tm\'iatu Kolskiego
z dnia 11 września 2019 roku

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu do hodów . wydatków, które
wynikają z następujących przyczyn:

I. W § 1 u t. 1 Uchwały budżetowej u tala ię plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
\V kwocie łOi 071 527t92 zł.

J.. Wydatki hudżełu PO intu .l:-mnieisza i,S o kwotę
a) dzial 600~ Transport iłąezno.'ć

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe 4) kwotę
Zmniejsza się plan wydatków w 20]9 roku na zadanie pn.: .Przebudowa drogi powiatov ej 3403P na
odcinku Powiercie Kolon ia-Lesnica" ,

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa sie o kwotę 435 000,00 zł

a) dzial 758- Różne rodjczc:nia
rezdzia! 75818- rezerwy ogólne i c-elowe
Zwiększa się plan rezerwy ogóln j.

o kwotę 435 000 00 zł
o kwotę 435 000;00. 1:1



Plan w.Jdałków majatkowych na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/112/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zm ian w budżecie Powiatu Ko.1skiego na 2019 rok

Dział R02dział r ParagF3Jf Treść Wartość
I

600 'Transp~iłąc~noić 14 19:2 112,00

60014 Drogi publiCUle powiatowe 14192 812,00
,

13050 Wydatki in~ve5tycyjne jednostek budZelow-yeh 13980 812,00
,

Budowa chodnika. przy drodze powialowei nr 3412P w TIJr2y-now1e ao ooaoc
Budowa drogi powiatowej nr 3200P Łuc:z.)"oVllO- Drzewce 2100 000,00

Prz!!bud-owa mostu na, rz.e.c.9 Rg ilewoe w mlejscm'iośc:i Barlog i 2644740.00
F'r.z;ebudowa drogl pOWhatowej 3403P [la odcinku Pow·iercie Kolonia- 661 000,00leśnica
'Przebl.ld.O\!'II"Il drogi PDWIlatOwejnr 2150P Domli!llikow-1KolJIt;6w 157000,001

:PrzebudO\lła drog i powiatowej ,nr 32161'1- na odcinku RlJ5Zk6:w Drug i - 600 000,00IpQlloe Śred nie

IprzEłb~dowa drag i POWtatowej nr 340QP 330000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3402P na odC'inku ulicy Łęczyckiej w 50000.00Dąbiu

P"r.:e/budawa drogi powiatowe-j nr 3405P K1odawa-Dąbrowlce 156000,00

P~ebl.ldowa drogi powialo-wej Nr 3MJ8P Glogowa-Che!mflQ na odcinku 500 000.00drogi ChelmM Parcele-ladorudz

Przebudowa drog i powfatowej nr 3411 P Vi Rd UlOwia 120000,00
I

'Przebudowa drog i powiElIClWeJ Nr 3415P w miejscowości Krzewata 62 500,00
,

500 OOD,oolPrz.e'bud.owa drogi powialmvej' nr 341 gp Budzislaw Stary-Lubonit:lk

Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejs-cowości KięłCzew S"rnu~y 150000.00PieNISzy

Przebudowa drogl powlalowej Nr 343BP Cębowlc:ki-Glębokfe 437500,00

Przebudowa drogi pO'NIakmel numer 3413P na odcinku Zibójno-Długie 9000,00

Fnebudowa naw.lerzchni od.cinka drogi powiatowej nr 34 H!P Ochle- 250 000.00Mlynek
PiI"Zebudowa nawiamhni odcinka drogi powi·atowej nr 3423·P OSiek WielkI- 250 000,00
C2iOIOWO
Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 3405P na terenie Gm_ 441 000.00Klodawa
P·r2ebudow!i ulicy SZ:kolnej 'iN Pr.z;ed-c.zu 500 000,00

Rozbudowa ulicy Nag6mej "IN Kole 3982072.00

1

6000 Wydatki na zakupy inwestycyjn!ł Jednostek budżetowych 212000.00

I
Zakup c ągnika ro-lni~e90 dla PZO w Kore 180000,00

Zakup kositark.i wysięgl'llkoweJ dla PIC W Kole 0,00

:Zakup pluga odśnie.znego dla PZD w K.ole 32000.00

6800 ,R€izerwy na inwestycje i za UP)' inwestycyjne
I

0.00

Reza rwa calowa na imves.tycje i zak upy ifll",~siycyj r\E~ 0.00

100 I GOłpodarka mittikanioW'a 152300,00

7OD05 Gospodarka gruiitami inieruchomościami
I

152300,00

eoeo Wydalki na zakupy il'lllJ8slycyjnl!! jednesle budżetowych 152300,00

Wyku py nieruchomOŚCI grurlto'NYch oraz u:żytkowa nia wieczystego ·60000.00nieruchomości

Zakup działki nr 5612 pOfo:z.onejw Ko e przy ul, Poniatowskiego 92300,00

711) Dzia"lno'ć uaługawa 306191,00

71012 Z...adania z zakresu geod"eZJi I kartografii 3067!if1,OO

8067 Wydatl<i na .z.akupy inwestycyjne jed nastek budżetowyćll 262472,35
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. C)'tryz;acja geodez.Yjflych rejestrów publicznYCh oraz uruchomien ie
@Iektronicznych uslug publicznych Powiatu Kolskiego-za up 262472.35
oprogramowan ia i sprzętu komputerowego

SOS9 Wyda ina zakupy inwestycyjne jednostek b d:telowych
I

443 8,65
Cyfry.Ulcjtl. geodezyjnych rejestrów pubflcz.nych oraz uruchom' nie
elektronicznych u.slug publicznych Powiatu Kolski.eyo-za up 443 6,65
opr,ogramo.wanlia. i s.przętu k,ompl.lleroweg.o

T50 Admllfll ••••acja pUblicma 50 000,00
.-

75020 S1arostwa powiatowe 50 000,00
l; 6050 Wydatki inweszycyjl1e jedl10stek budteto'Ny'ch 0.00

Budowa parkingu przy budy ku iBSlarostw,a Powia OWłłgO w 1<0
I

0,00

6060 Wydatki na zakupy inwe-stycyjne j@d!no&lekbudże~Clwych 50000.00
I Zakup sprzęl1J !<'omputerowego. OiProgramow~lin;a i licencji w Sta,r,ostw!e

I
50000,00Powialowym W Kole

754 Bezpieczeństwo publlcZłle Iocllron. prUciwpcń:.rowa 1119187,50

75411 I Komendy powiatowe PańslW'O\Irej Skaży Pożarnej 1091e7,50
I

606D W)'da1łi1 na tak.Llpy Inwestycyjne jedl1Os1ek budżetowych 67345,00
.Zakup manekilłow ćwlcz.ebnych.:I: 4akresu kwalifikowanej pierwsz.eJ 1'6300.00pomocy oraz ewakuacji dla KPPSP w Kole
Zakup Mobilnego Symulalora Zagrożeń Pożaro-wyc.h Domu 51045,00JednoroćltimlBgo dla KPPSP W Kole

6170 Wpłaly }ednos:tek na pańslwowy fundusz celowy rut f.fnansowanie lub 41822,50d'ofine,nsowanfe :tada ń inwestycyjnych
'Dofiniin~owanle do zakupu manekinów ćwiczebnych z z-akresu 163'00.00Ikwallfrl<owimef pierwszej pomocy oraz. ewakua.cji dla KPPSP w Kole
Oolinal'l!l>owanie do zakupu MobJrnego Symulalora lagrozen Po.tarowych 25522,50Domu JednorOdzinnego dla KPPSP w Kole

801 Oiwiata iwy~howanił 1144 814,~

80102 Szj(oły podstawowe specjalne 34452.00

6050 Wydatki Inwestycyjne jednostek budzetowych 34452.00
-

OoPQsa1enie placu ,za'baw dla dzied SOS-W 19452.00

Wybru owanie placu apelowego w ZQ-E-W w Kołe 15000.00

80.115 ,lechn a 15000,0.0

6050 Wydatki in~$tycyJne jednostek budżetowyc.h 0.,0.0
Wy,konanie prz.)'lączenia budynku ZSE-Aw KOle co miejskiej sieci 0,00.ciepłowniczej -

6060 ! Wydatki na zakupy inwestycyjne jed noste bud%etowyCl1 16000,00

Zakup kosiarki 'iti ZSRCKU \lo' Koście'lol.! 15000,00

80130 Szkoły zawodowe 1095362,93

6050 Wydatki inwestycyjne jedn.oslek budżetowych 0,00
No~esne technologie w ksz.alceruu zaw.odowym elementem rozwoju
gospodarczego obszanJ fun kojona Inego powiatów rureokiego i kolskiego- 0,00.
przebudowa czę~ci budynku warsztalOW ZST

5057 Wydatki inwestycyjne jednostek buateLowych 0.00
Nowoczesne technologie w kSzlalceniu zawodowym e.lementem fQ~jl)l
gospocliarc:zego obszaru funkcjpna'lnego powiatóW lureclo:"ego . kolskiego- 0.00
przebudowa części budynku warszatalów ZST

6059 Wydatki inwestycyjne joono.stek budtetoW"Ich 0,00
Nowocz.esne· technologie w k;ształceniu zawodowym elementem rozwojl)
:gospodarczego obszaru fllnkcjoni:llneg~ powral6w turei:kiego i kolskiego- 0.00
przebudowa cz:ęś,ci budynku warsza1:a;lów ZSl

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j~d'no&lel< budżetowych 0,0.0
No'rllOczes ne lech nologle w kształceniu zawodo-wym eremenłem rozwoju
gospodarc2'ego ObS2:<ilHI funkcjonal'nego poVłta1tćwtureckiego i k:olskieg.o- 0,00
wypoQsa2!8nie warsztatów gzkolnydl w maszyJly i u_~d:!!el'lla

6067 Wydatki na zakupy ifłwestycyj,ne jednostek budżetowych 809667,59

Nowocze-soo leCMOlogfJe w ~zlałceniu zaWOdOWym elementern rozwoju
gospodarczego obsza ru fu nkqonalnego powiat,ów tLlreckie'go i kolskiego- 809'667,59
\vyposa:tenie warsztat6w szkolnych w maszyny i urządz:enia
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· 6069 Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 285 695,34,

NO'II'/oczesne technologie w kształcenlu zawodowym elementem rozwoju
,Qo.spodaraego obszaru funkcjonalnego powiatów IUl'eddegQ ikc skiego- 285 695.34
Iwyposaż.e nie warsztatów szkolnych w maszyny i ur,ządze nia

115~ Oebron. zdrowia 3843797,56

85111 :'Szpitale ogólne
I

3320000,00
Dotacje celowe z bl.ldtetu !la finansowanie lub dofinansowanie kO$zb~w

I

6220 realizacji lnowes;tycji i za. up6w iflWEl6łycyjoych Innych jednostek sektora 3320000,00
rinaosów publicznych
Do,finanSowanie do zadania pn : "Przebudowa odd1zialu ch.irurgii i I

:2300000,00doposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole
Do,finansowanie do zada nie pn.: "Rozb ooQ.wa. plLebud.owa. I modernizacja

,oraz: 'oVYPQ'ilaźenie SP .ZOZ w Koje wraz z rozwojem uslug medyc.znych 1020000,00
I ś~!JiadCZ(lnych na rzecz mieszkańców powiatu"

Sfi1,95 :1 Pozostała dzia/alfl oś-ć 323791,56
I

Dotal::je cellowe przekazane do samorządu wOjeWódZtwa na InwestYCJe!I
6630 zakupy IttWestycyjne realizow'alle na podstawie porozumień (umów~ 0,00

międz'UednosUt:a.mi samor:.qdu terylorialnego
Dotacja celowa na pomoc rmansową dla Województwa wielkopofski8go 2:
pl'.;!eźnEić:l.eniem na dofinansowanie projek.tu pn.;''\Nyposazenle środowisk
inf,ormalyC%l'lych woJewódzkich, powlatow)'Ch I rn!ej$~ioh pOdmiotów

0,00leczniczych w narzędzia irlformatycz.ne umo%liYiliaJI'l0e'>!Idro%enie
Eleklro."ic1:llej Dokumenla.cji Med~cznej orru. stworzenie sieci wymiany
dan~ch między podmiotami r.ecznicz.ymi samorządu wojew6dztwa"
Dot~lDje 'oolowl1: prmkazane do samorządu wojew6d\%.t\va na inwestycje i

0039 za I,JpyIrlrweslycyjl'le realiZiOWarle na podstawie: porozumień (um6w) 323797,56
między jednosIkami samorządu te ryloriatllego
Dota~a celoWa dla Województwa wielkopOlskiego z przeznaC28!liem na.
do nansowanle projektu pn.:'Wypos:!l~enie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm iotów IacznH::zy<:hw

323797',56narzędzia rrdormatyczne umożriwiająoo wdro.z:enie EI@k.trolli~n8j
Dokumentacji Medycznej oraz stworzenle sieci wymiany dan~ch między
podmiotami leGZnlc:~"ml samOr:!:<1duwojew«lZIWa.~ ,
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