
UCHWALA Nr XIV/99/2019
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ojinansach publicznych
(j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2019 rok ze zmianami (Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr V/43/2019 z dnia 30
stycznia 2019 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr VI/47/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku,
Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.19.21.2019 z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwała Nr
VII/59/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019 roku, Uchwala Nr 0025.24.28.2019
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku, Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Powiatu
Kolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia
16 maja 2019 roku, Uchwala Nr X/78/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 maja 2019 roku,
Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku, Uchwała Nr
XII/90/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 15 lipca 2019 roku, Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady
Powiatu Kolskiego z dnia 31 lipca 2019 roku) wprowadza się następujące zmiany:

l. W § 1 ust. l Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 95234116,43 zł zwiększa
się o kwotę 229 876,50 zł do wysokości 9S 463 992,93 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 86 642 044,99 zł zwiększa się o kwotę 204 354,00 zł do wysokości

86 846 398,99 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 8592071,44 zł zwiększa się o kwotę 25522,50 zł do

wysokości 8 617 593,94 zł.

2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 7 806 071,00 zł
zwiększa się o kwotę 141 354,00 zł do wysokości 7947425,00 zł.

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

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 100751038,56 zł zwiększa
się o kwotę 320489,36 zł do wysokości 101 071 527,92 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 80 682 878,07 zł zwiększa się o
kwotę 353966,86 zł do wysokości 81 036844,93 zł.
w tym: wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

budżetowej.
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5. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 20 068 160,49 zł zmniejsza się o
kwotę 33477,50 zł do wysokości 20 034 682,99 zł.

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:
l) Zmniejsza się wartość zadań pn.:

a) "Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 3405P na terenie Gm. Kłodawa" o kwotę
59000,00 zł do wysokości 441 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
b) "Zakup kosiarki wysięgnikowej dla PZD w Kole" o kwotę 92 000,00 zł do wysokości 0,00 zł
(dz. 600, rozdz. 60014, par. 6060),

2) Dodaje się nowe zadanie pn.: "Zakup pługa odśnieżnego dla PZD w Kole" - 32000,00 zł (dz. 600,
rozdz. 60014, par. 6060),

3) Zwiększa się wartość zadań pn.:
a) "Zakup ciqgnika rolniczego dla PZD w Kole" o kwotę 60 000,00 zł do wysokości 180000,00 zł

(dz. 600, rozdz. 60014, par. 6060),
b) "Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinnego dla KPPSP
w Kole" o kwotę 25 522,50 zł do wysokości 51 045,00 zł (dz. 754, rozdz. 75411, par. 6060),

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 4 pkt 1 Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości
7806071,00 zł zwiększa się o kwotę 141 354,00 zł do wysokości 7947425,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust. 5 Uchwały budżetowej wydatki o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi, ustalone w załączniku Nr lOda Uchwały dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami
w ramach projektu:
"Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec droga do zdobycia lepszej pracy".

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

- Dochody budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 229 876,50 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014 § 27 IO o kwotę 59000,00 zł kwota po zm. I 19 000,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 6260 o kwotę 25522,50 zł kwota po zm. 67345,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 74793,00 zł kwota po zm. 5 090 562,00 zł

Dział 855 rozdz. 85508 § 2160 (zadania zlecone) o kwotę 66561,OOzł kwota po zm. 454 945,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195 § 0960 o kwotę 4000,00 zł kwota po zm. 4000,00 zł
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10. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 416 177,58 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60004§ 2310 O kwotę 75283,14 zł kwota po zm. 94716,86 zł

Dział 600 rozdz. 60014§ 6050 o kwotę 59000,00 zł kwota po zm. 14415812,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020§ 4300 o kwotę 8000,00 zł kwota po zm. 931 000,00 zł

Dział 757 rozdz. 75704§ 8030 o kwotę 53570,40 zł kwota po zm. 935 844,80 zł

Dział 758 rozdz. 75818§ 4810 o kwotę 180310,40 zł kwota po zm. 639 598,85 zł

Dział 80 I rozdz. 80195 § 4211 o kwotę 7764,64 zł kwota po zm. 20333,54 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4300 o kwotę 30516,00 zł kwota po zm. 476493,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4431 o kwotę l 702,00 zł kwota po zm. 4298,00 zł

Dział 854 rozdz. 85495§ 4440 o kwotę 31,00 zł kwota po zm. 9898,00 zł

- Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 736 666,94 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60004§ 4300 o kwotę 165 896,00 zł kwota po zm. 165 896,00 zł

Dział 600 rozdz. 600 14§ 4270 o kwotę 118 000,00 zł kwota po zm. 1 188 00,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020§ 4410 o kwotę 8000,00 zł kwota po zm. 21 000,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4050 (zadania zlecone) o kwotę 63324,00 zł kwota po zm. 3 497 086,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4060 (zadania zlecone) o kwotę I 935,00 zł kwota po zm. 96009,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4180 (zadania zlecone) o kwotę 9534,00 zł kwota po zm. 498 856,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 6060 o kwotę 25522,50 zł kwota po zm. 67345,00 zł

Dział 754 rozdz. 75412§ 2710 o kwotę 100 000,00 zł kwota po zm. 100 000,00 zł

Dział 801 rozdz. 80 115§ 40 I O o kwotę 119401,80zł kwota po zm. 7450220,80 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4110 o kwotę 564,00 zł kwota po zm. l 363 807,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4120 o kwotę 81,00 zł kwota po zm. 194 836,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115 § 4270 o kwotę 13530,00 zł kwota po zm. 194 904,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115 § 4440 o kwotę 7 170,00 zł kwota po zm. 363 910,00 zł

Dział 801 rozdz. 80 120§ 4010 o kwotę 4778,00 zł kwota po zm. 4962597,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 120§ 4110 o kwotę 194,00 zł kwota po zm. 903 825,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 120§ 4120 o kwotę 28,00 zł kwota po zm. 129407,00 zł

Dział 801 rozdz. 80195§ 4111 o kwotę l 115,63 zł kwota po zm. 3095,91 zł
Dział 801 rozdz. 80195§4121 o kwotę 159,01 zł kwota po zm. 441,25 zł
Dział 801 rozdz. 80195§4171 o kwotę 6490,00 zł kwota po zm. 18010,00zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4301 o kwotę l 702,00 zł kwota po zm. 415388,72 zł
Dział 801 rozdz. 80195 § 4440 o kwotę 4547,00 zł kwota po zm. 329488,00 zł

Dział 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 14 134,00 zł kwota po zm. 86 144,00 zł

Dział 855 rozdz. 85508§ 3 110 (zadania zlecone) o kwotę 65895,00 zł kwota po zm. 450395,16zł
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Dział 855 rozdz. 85508§ 4010 (zadania zlecone) o kwotę 568,16 zł kwota po zm. 3813,61 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 4110 (zdania zlecone) o kwotę 97,84 zł kwota po zm. 656,71 zł

Dział 921 rozdz. 92195§ 4300 o kwotę 4000,00 zł kwota po zm. 62000,00 zł

11. W załączniku Nr 6 do Uchwały:
a) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dla
Miasta Konin

dział 600, rozdział 60004 § 23 1O o kwotę 75283,14 zł do wysokości 94716,86 zł

b) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
dla Gminy Babtak

dział 754, rozdział 75412 § 2710 o kwotę 8000,00 zł do wysokości 8000,00 zł
dla Gminy Chodów

dział 754, rozdział 75412 § 2710 o kwotę 8000,00 zł do wysokości 8000,00 zł
dla Gminy Dqbie

dział 754, rozdział 75412 § 271O o kwotę 14000,00 zł do wysokości 14000,00 zł
dla Gminy Grzegorzew

dział 754, rozdział 75412 § 2710 o kwotę 9000,00 zł do wysokości 9000,00 zł
dla Gminy Kłodawa

dział 754, rozdział 75412 § 271O o kwotę 11 000,00 zł do wysokości 11 000,00 zł
dla Koło Gmina Miejska

dział 754, rozdział 75412 § 271O o kwotę 3000,00 zł do wysokości 3000,00 zł
dla Kolo Gmina Wiejska

dział 754, rozdział 75412 § 271O o kwotę 8000,00 zł do wysokości 8000,00 zł
dla Gminy Kościelec

dział 754, rozdział 75412 § 2710 o kwotę 14000,00 zł do wysokości 14000,00 zł
dla Gminy Olszówka

dział 754, rozdział 75412 § 2710 o kwotę 12000,00 zł do wysokości 12000,00 zł
dla Gminy Osiek Mały

dział 754, rozdział 75412 § 2710 o kwotę 9000,00 zł do wysokości 9000,00 zł
dla Gminy Przedecz

dział 754, rozdział 75412 § 2710 o kwotę 4000,00 zł do wysokości 4000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. W§ 4 Uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę 90 612,86 zł.

§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

,,1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 5 607 534,99 zł stanowi deficyt budżetu
powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym oraz przychody z
tytułu wolnych środków.
2.Ustala się:
- Przychody budżetu powiatu
- Rozchody budżetu powiatu

w wysokości
w wysokości

6 828 598,91 zł
l 221 063,92 zł"
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Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej:
a) rezerwę ogólną w wysokości 550977,25 zł zmniejsza się o kwotę 46429,60 zł do wysokości
504 547,65 zł,
b) rezerwę celową na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
w jednostkach oświatowych w wysokości 268932,00 zł zmniejsza się o kwotę 133880,80 zł do
wysokości 135051,20 zł.

14. § 11 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się maksymalną kwotę wydatków w roku budżetowym 2019 na wykonanie zobowiązań z
tytułu poręczenia kredytów do wysokości 935 844,80 zł".

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

(

~ ÓJ1l~
Marek S~ątek



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIV/99/2019

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które
wynikają z następujących przyczyn:

I. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 95 463 992,93 zł.

l.Dochody budżetu powiatu zwiększa się
a) dział 600- Transport i łączność

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę 229 876,50 zł
O kwotę 59 000,00 zł

O kwotę 59 000,00 zł
udzielanej między jednostkami samorządu

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Kłodawa (Uchwała
Nr 111/19/2018 Rady Miejskiej w Klodawie z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniona Uchwalą Nr IX/86/2019 Rady
Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2019 r.).

b) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100315,50 zł
rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

O kwotę 74 793,00 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-
1.3111.221.2019.2 z dnia 12.07.2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia
uposażeń oraz pozostałych należności od l stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w KPPSP
w Kole.

rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania własne)
o kwotę 25 522,50 zł

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Zwiększa się plan dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP na 2019 rok z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania pn.: "Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu
Jednorodzinnego dla KPPSP w Kole"(Pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu Nr WF.0761.25.2019 z dnia 23.08.2019 r.).

c) dział 855- Rodzina o kwotę 66561,00 zł
rozdział 85508- Rodziny zastępcze (zadania zlecone) o kwotę 66561,00 zł
§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty
stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-
1.3111.254.2019.8 z dnia 30.07.2019 r.) z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego,
o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

d) dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92195-Pozostała działalność
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

o kwotę
O kwotę

4000,00 zł
4000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn na dożynki powiatowo-gminne.
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II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 101 071 527,92 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się
a) dział 600- Transport i łączność

rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy
Zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku na zadanie pn.:
zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim".

o kwotę 416 177,58 zł
o kwotę 134283,14 zł

o kwotę 75 283,14 zł
"Organizacja publicznego transportu

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 59000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku na zadanie pn.: "Przebudowa odcinków drogi powiatowej
Nr 3405P na terenie Gm. Kłodawa" o kwotę 59000,00 zł w związku z pozostałymi oszczędnościami
przy realizacji zadania.

Zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku na zadanie pn.: "Zakup kosiarki wysięgnikowej dla PZD
w Kole" o kwotę 92 000,00 zł w związku z rezygnacją realizacji zadania.
Różnica w kwocie 92 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

b) dział 750- Administracja publiczna
rozdział 75020- Starostwa Powiatowe
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

o kwotę 8 000,00 zł
o kwotę 8 000,00 zł

c) dział 757- Obsługa długu publicznego o kwotę 53570,40 zł
rozdział 75704- Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 53 570,40 zł

Zmniejsza się plan wydatków w związku ze zmianą wysokości poręczenia zaciągniętego kredytu
bankowego w wysokości 7 500 000,00 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kole w roku 2010.

d) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 180310,40 zł
rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe o kwotę 180310,40 zł
Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 100000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji
gminom z terenu powiatu kolskiego, w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi w jednostkach oświatowych o kwotę 133 880,80 zł.
Różnica w kwocie 53 570,40 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

e) dział 801- Oświata i wychowanie
rozdział 80195- Pozostała działalność

o kwotę 39 982,64 zł
o kwotę 39 982,64 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 9 466,64 zł w ramach projektu" Staż zawodowy uczniów
ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy" celem dostosowania planu do zakresu
realizowanego Projektu.
- ZSTw Kole
- ZSEA w Kole
- Starostwie Powiatowym

o kwotę 3 296,00 zł,
o kwotę 648,00 zł
o kwotę 30 516,00 zł
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celem urealnienia planu.
Różnica w kwocie 3 944,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

f) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85495- Pozostała działalność o kwotę
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu.

o kwotę
31,00 zł

31,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 736 666,94 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 283896,00 zł

rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy o kwotę 165896,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na zadanie pn.: "Realizacja zadań
własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej". Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz
z wolnych środków.
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 118 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na zadanie pn.: "Remont odcinków chodników w ciqgu
ulic powiatowych w Klodawie" o kwotę 118 000,00 zł.
Środki w równej części pochodzą z pomocy finansowej z Gm. Kłodawa oraz z przesunięć pomiędzy
paragrafami.
Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania pn.:
-" Zakup pluga odśnieżnego dla PZD w Kole" - 32 000,00 zł,
- "Zakup ciqgnika rolniczego dla PZD w Kole" o kwotę 60 000,00 zł,
Różnica w kwocie 92 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

b) dział 750- Administracja publiczna
rozdział 75020- Starostwa powiatowe
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie
krajowe.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami.

o kwotę 8 000,00 zł
o kwotę 8 000,00 zł

Powiatowym z przeznaczemem na podróże służbowe

c) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 200315,50 zł
rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

o kwotę 74793,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na uposażenie dla funkcjonariuszy
PSP, nagrody uznaniowe oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 rok.
rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania własne)

o kwotę 25 522,50 zł
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup Mobilnego
Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinnego dla KPPSP w Kole". Środki na ten cel
pochodzą ze zwiększenia planu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP na 2019 rok (Pismo
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Nr WF.0761.25.2019 z dnia
23.08.2019 r.)

rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne
Zwiększa się dotację dla:
- Gminy Babiak o kwotę 8 000,00 zł,

- Gminy Chodów o kwotę 8 000,00 zł,

o kwotę 100000,00 zł
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- Gminy Dąbie o kwotę 14000,00 zł
- Gminy Grzegorzewokwotę
- Gminy Kłodawa o kwotę
- Koło Gmina Miejska o kwotę
- Koło Gmina Wiejska o kwotę

9000,00 zł
11 000,00 zł
3000,00 zł
8000,00 zł

- Gminy Kościelec o kwotę 14000,00 zł
- Gminy Olszówka o kwotę 12000,00 zł
- Gminy Osiek Mały o kwotę
- Gminy Przedecz o kwotę

9000,00 zł
4000,00 zł

w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej z terenu powiatu kolskiego.
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

d) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 0,00 zł
rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe o kwotę 0,00 zł
Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 53 570,40 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty
poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.
Różnica w kwocie 53 570,40 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

e) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 159 760,44 zł

rozdział 80115 - Technika o kwotę 140 746,80 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZST w Kole o kwotę 74290,80 zł z przeznaczeniem na aktualizację odpisu na

ZFŚS, wypłatę odpraw emerytalnych oraz remont podłóg w salach szkolnych. Środki na ten cel
pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz rezerwy celowej na
odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych,

- ZSP w Kłodawie o kwotę 51 924,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw
emerytalnych. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych,

- ZSEA w Kole o kwotę 14532,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych,
wzrost dodatków motywacyjnych dla nauczycieli oraz opłacenie składek na ubezpieczenie
społeczne i FP. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych oraz z przesunięć pomiędzy
paragrafami w planie wydatków.

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 5000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSEA w Kole celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia, składki
na ubezpieczenie społeczne i FP. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na odprawy dla
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych oraz z przesunięć
pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 14013,64 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościełcu o kwotę 9 466,64 zł w ramach projektu" Staż
zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy" celem zabezpieczenia
środków na wypłatę umów zleceń, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i FP oraz zakup
usług pozostałych.
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Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków Projektu.

Zwiększa się plan wydatków w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
i rencistów oraz dla emerytów niepedagogicznych na łączną kwotę 4 547,00 zł w tym:
- w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 4 700,00 zł,
- w ZSP w Kłodawie o kwotę 1 236,00 zł,
- w ZOEW w Kole o kwotę l 252,00 zł,
- w LO w Kole o kwotę 1 303,00 zł,
Różnica w kwocie 3 944,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały i dotyczy zmniejszenia planu w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS w jednostkach:
- w ZST w Kole o kwotę 3 296,00 zł,
- w ZSEA w Kole o kwotę 648,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.

t) dział 854- Edukacrjna opieka wychowawcza o kwotę 14134,00 zł
rozdział 85401 - Swietlice szkolne o kwotę 14 134,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie celem uzupełnienia środków na wypłatę odprawy
emerytalnej. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz
pracowników administracji iobsługi w jednostkach oświatowych.

g) dział 855- Rodzina o kwotę 66561,00 zł
rozdział 85508 - Świetlice szkolne (zadania zlecone) o kwotę 66561,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na realizację dodatku
wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 rok.

h) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4000,00 zł
rozdział 92195 -Pozostała działalność o kwotę 4000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków
na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych.
Środki na ten cel pochodzą z tytułu otrzymanych darowizn.

III. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 90 612,86 zł
Zwiększa się plan przychodów pochodzących z tytułu wolnych środków o kwotę 90612,86 zł.

PRZEWOD 'icz1CY
Ra~r~~~J{kiego

Marek Ś~~
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