
cmvAL r 0025.2.2.2018
ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO

z dlii.1i 28 li ropada 2,018 roku

l. 'Xl § [ ust 1 Uchwały budżetov ej do hody budżetu powiatu w wysoko ci 81612421,66 zł zwiększa
się o kwotę 12360,00 zl do wysokości 87624781;66 zł
L.l go:
1) dochody bieżące w wysokości 7'8 913 465,45 zI zwiększa się o kwotę 12 360,00 zł do wysokości

78 925 825,45 z•.

w sprawie: wprowadzenia zmian \ budżecie, powiatu na 2018 tok

at podstawie art, 257 pkt l i.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan iach publicznych
(j .t, : Dz. . z 20 7 r., poz.2077 ze zm.) i. , 8 ust. ] Ucln ały Nr XL1lI28912017 Rady Powiatu Kolskiego
w sprawie uchwały budżetowej powiatu kolskiego na 2018 rok Zarząd Powiatu Kol kiego ach ala eo
następuje:

,,, Uchwale Nr XLII1289fl017 z dnia 28 grudnia lOI 1 rolli. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego Ba 2018 rok ze zmianam] ( chwała Rady Pos.•.·iatu Kot kiego. Nr XLIDJ294/20J8· z, 25
stycznia 2018r.; Uchwala Rady Pov iara Kol kiego r XLIV/29712018 z 22 lutego 2018r.; Uchwała

ady Powia.ill Kolski.ego Nr XLV/309/:2018 z 27 marca 2018r. Uchwala ady Powiatu Kol kiego. r
XLVl/313120l8 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uch ala Rady Pewiaru Kolskiego r XLVJI/320/2018
z dnia 24 maja 2018 roku, chwała Rady p'm latu Kolskiego fr LVIUJ32312018 z dnia 28 czerwca
2018 roku Uch ala Rady Powiatu Kolskieg« Nr XLlX/3Z9/1018 Z dnia 12, lipca 2018 roku, Uchwała

arządu Powia.tu Kolski.ego r 0025.176.266.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku Uchwała Rady Powiatu
Kol kiego Nr LJ330/1018 z dnia 3 sierpnia 2018r.11 Uchwala Rady Powiatu Kolskiego •.Ll/337/1018
z dnia 30 sierpnia 2018r., cbwała Radv Powlatu 1.(,0.1kiego Nr LnIJ34712018 z d.óia 27 września
2018r .. Uchwała Rady Powiatu Kolskiego r LIVI.350/2018. z dnia 17 paidzie.'ni.kn 2618 roku,

chwała Zarządu Po" łam Kol. kiego Nr 0025.19'0.28 .20 8 z dnia 30 października 2018 roku
Uehwata Rod Pm taru Kols.ki,ego r \'/352/2018 z 16 list:opada 2018 roku) wprowadza się
na rępujące zmiany:

2. W l ust. 2 Uchwaf budżetowej
l) dotacj celowotrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakup inwestycyjne z zakresu

administracji rządowej oraz inn zadania zlecone ustawami realizowane przez po iat w wysokości
8 t 65 438,66 zł zwiększa się o kwotę 12360,00 zl do wysokości 8 171 798 66 zl.

Załącznik r 3 do ; chwał. budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr l do niniejszej uchwały.

3. W.' 2 ust l Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 96 936 S60 '93 zł zwi ksza
si o k ot U 3,60 00 zł do wysoko' ci 96 948 920;93 zl.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bie żące w wysokości 74 769 900 95 zI z i ksza się
o kwotę 12360,00 zJ do wysokości 74 18226095 7.ł.

w tyn : wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń zgodnie z załą znikiern nr 2 do Uchwały
budżetowej



Dział 80 I rozdz. 80 I46§43 00
Dział 80 I rozdz. 80 l46§4700
Dział 80 I rozdz. 80151 §40 IO
Dz.ia.ł80 I rozdz. 80151 §4260
Dział 80 i rozdz. 80152§421 O
Dział 80! rozdz. 80152§4430
Dz ial 854 rozdz. 8541 O§4120
Dział 854 rozdz. 8S41O§4220
Dział 854 rozdz. 8.541O§4440

-}-

(l kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
O kwotę
o kwotę

1 280~ODzł
I 165,00 zł
800,00 zł
65.00 zł

2881.00 zł
200 OU2:ł
80000 zł

2200000 zł
162 O-Dzł

ln••'o(a po zm.
In ota po zm.
kwota po zm.
kwota. po zm,
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
brota po zm.

31 553,00 zł
60 l40,00 zł

404 9'78.00 zł
26 164,{)(} zł
20 888.00 zł

0,00 zł
2593200 zł

443 000,00 zł
57 49.S,()() zł

""yda.tki budżetu powiatu na.2018 rok zwiększa się o kwotę 157 802~OOzł w następujących
pozycjach:

Dział 700 rozdz. 70005§4270
Dział 710 rozdz. 710 15§421O. zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 7541l §3070 (zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 75411 s4020 (zadania zlewne)
Dzial 754 rozdz. 7S41l §4060 zadenia zlecone)
Dział 154 rozdz. 7_411 §42lO (zadania zlecone)
Dział 754 r-ozdz. 75411 §4360 (zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 754J 1§461O (zadania zlecone]
Dzial 754 rozdz. h4 8§421O (zadania zlecone)
Dział 80 l rozdz. 80 115 §40 lO
Dzial SOl rozdz. 80 115§411O
Dział 80 l rozdz. SOl l §42 I O
Dział 80] rozdz. 80115§4270
Dział 801l'ooldz. 80] lS§4360
Dział 110l rozdz. 80115 §441O
Dział 801 rozdz. 80115§4420
Dział 80 l rozdz. 80115 §4440
Dział 801 rozdz. 80] 17§4300
Dział 80 1 rozdz. 80] 17§4440
Dział 80 I rozdz. 80 120§41 10
Dzial 80 l rozdz. 80! 20§4170
Dział 80 1 rozdz. 80120 §4440
Dzial 80 l rozdz. 80 J 30 §40 10
Dział 80 l rozdz. 80 130 §41 10
D iał 801 rozdz. 80130§4300
Dzia] 80 l rozdz. 80 130§441 O
Dział 80 l rozdz. 80130§4440
Dział 80 l rozdz. sm 3O§4700
Dział 80 I rozdz. 80151 ~41 IO
Dzial 80 l rozdz. 801 ·1 §4440
Dział 80 I rozdz. 80 152§40 IO
Dział 80 I rozdz. 80152§411O
Dzial 80 i rozdz. 80152 §4120
Dzia] 854 rozdz. 854 W§40 IO
Dział 854 rozdz. 85410 S41 IO
Dział 854 rozdz. 854 iO§4270
Dział 854 rozdz. 8.)4] O§4300
Dział 854 rozdz. 854] O§4360
Dz.~ał854 rozdz. 854] O§4700

W pozostałej części uchwala: pozostaje bez zmian.

o kwotę
o otę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
O k\ otę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwot
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

§2

900.000 zł
9 {lOOO,OOzł
l 000,00 zł

301,00 zł
937,00 zł

14329,00 zł
1100,00 zł

952,00 zł
5860,00 zł
:2 330 OD zł

II 544.aO zł
8200,00 zł
3250.00 zł

500,00 zł
1 300.110 zł
950.00 zł
272.00 zł

3070.00 zł
1 23200 zJ

15662.000 zł
900,00 zł

2.66000 zł
32 (100.0 O zł
li 800.00 zł
4580,00 zł

25000 zł
750,00 zł

2 J65.00 zł
800,00 zł
65,00 zł

2500.00 zł
524,00 zł
5700 zł

11612,00 zł
8 000 0:0zł
J 000,00 zł
:2000,000 zł

bO 00 zł
200,00 zł

kwota. po zm.
kwota po zm.
II.wota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm,
kwotapo zm
kwota po zm.
kwota. po zm.
kwota po zm.
kota po zm.
kwota po zm.
wota po zm.

kwota po zm.
wota po zm,

kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
k 'ota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
weta po m.

kwota po zm.
kwetapo zm.
kwota po nn.
kwota po ZlI'I.

kwota po zm.

3700,00 zł
l6 467,00 zł

177 637,00 zł
125 020,00 zł
92 869,00 zł

172 607,00 zł
1&960,00 zł
2952,00 zł
5 860,00 zł

6480 814,00 zł
l 139 572,00 zł

240 21l9,OO zł
223 097,59 zł
22 239',00 zł
8900,00 zl

950,000 zł
333 34-3,00 zł

19240,00 zł
28084 00 zł

Ill! l 0005,00 zł
J4 lOO,OO zl

252 654,00 zł
l 076533,20 zł
2354·60,00 zł
50637;00 zł

650,00 zł
57 96Q 00 zł
., 66 ;00 zł

75 49'!kO 00zł
15 103;00 zł
63860;00 zl
12239,00 z]

l 654,00 zl
1 14121400 zl

212831,00 zł
5861025 zł
41024,00 zł
7 150,00 zł
l 050;00 zł
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu - Wałd.emar Banasiak o. o oh. o ~,
f

Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki ... :1......
\

Członek Zarządu - Henryk. Tomczak .. o ••

raresra - Robert xcllp10lowsw

Zarząd Powiaru Ko.slnego

W Jeestarosta - SyIwester Chęeiński ............•....



ZASAD I
do Uch, aly Nr 0025.2.2.2018
Zarządu Po ,rjału Kol kiego

z dnia .28 listopada 2018, roku

Dokonuje się zmian w budżeci pov iatu cel m urealnienia planu dochodów i wydatków, które
wynikają z r astępują ych przyczyn:

1. W § 1 ust. 1 chv aly budżetowej ustala się plan dochedów budżetu powiatu po zmlanaeh
"'"~kwocie 87 624 781 66 zł.

L Doebody budżetu P'OWłutu zmniejsza się __
a) dzial710 -Działalno:ś( uslugm· a

rozdział 71012 - Zadania z zakres u geodezji

o kwotę
o kwotli:

kartografii (zadania zlecone)
o kwotę 2 500tOOzl

2110 Dotacje celowe otrzym~ II.e z budżeru państwa IUI zadania bieżące z zakresu admtul ·-tracji rządo\1 ej oraz
inne zadania złeeon ustawami rcal!izo, ane przez po, illit.

Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2018 rok (Pi mo Wojewody Wielkopol'fkiego 1 r FB-
1.3! 11A6~.-"OJ _2 z dnia 15.11._01 r.] w celu do to o ania środków do zakresu realizowanych zadań.

2500.00 zł
250000 zl

2. Doehodv budżetu powiatu zwieksza się D kwo.tę 14860,00 zł
a) dział 710 -Dsialalaość u ługowa o kwotCi 9000.00 zł

rozdział 71015 - Nadzór budowlany (zadania zlecone) l) In orę 9 000. 00 zl
§ 211.0 Dotacje ce O\) e otrzymane 'T..budżetu pans~.' a.na zads Il a b eżące z.za resu admlnistrac]! r:'ł:ądowej oraz
inne zadania dećone u ua i\'aml realizowIlI przez powlat.
Zwięk za się plan dotacji celowych na 2018 rok Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-
1.3111.441.201 _2 z dnia 09.11.201 r.) z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla Powiatów go
Inspektoratu adzoru Budowlanego \\1 Kole (zakup serwera).

b) dział 754 -Bezpjeczeństwe publiczne iochrona przed, pożarowa D kwotę 5 860~OOzł
rozd1,ia175478 - Usuwanie skutków klę k Ż) violowyeh (zadania zlecone)

o ] wotę 5 860,:OUzl
§ 2110 DQtacje celowe otrz IOltO z budżetu pań 'twa mi zadnnla bieżące z zakresu adn >ni tracji rządowej oraz
nne zadania z ecu Ile u -tawami reallzewau •p zez. p 'l lat,
Zwięk za się plan dotacji celowych na 2018 rok (Pi mo Wojewo~l' Wi(!/kopo/,~kiego Nr FB-
13111Al1.201 ,9 z dnia 09.11.201 ' r.). Powyższe środki pochodzą z rezerwy celov ej . są przeznaczone
na doposaż ni techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego 'prz m wykorzystywanego
podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyj n Państwowej traży
Pożarnej, związań eh z prz ciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak
powodzie, ilne wiat ~ trąb)! powietrzne. inten 'Y''VT1e pady d szczu osuwi ka ziemi.

II. W § l u t. I - chwały budżetowej astala
w kwocie 969489"20;93 zl.

1. Wvdatki budżetu po\~jatu zmni· j za ie
a) dzial 700 -Gospodarka lilie zl aniowa

r07.dzial 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami
Zmniej "za i plan wydatków w Starostwie Powla owym \
zakresu realizowanych zadań.

b} dział 710 -Dzialal no ść lisługowa
rozdzłal 71012 - Zadania z zakresu geodezji i

ię plan 'wydatków budżetu pO'\! latu po zmianach

Zmniejsza się plan v... datków w Starostwie Powiatowym
planu dotacji celowych na O]8 rok.

o kwot~
kartoerafil (.zadania zleeonej

o kwotę 2 500,00 zł
w Koje w zv iązku z zmniejszeniem

2500,00 zl

o kwete . 45 442.,00 zl
o kwot\: 90000 zł

o kwotę 900~OOzł
ole celem dostosowania. planu do
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ej dział 754 -Bezpieezeń two publiczne i echruna prhecil"pożaro\ a o kr otę 18719,00 zl
rozdzia] 75411 - Komendy pOl iato re Państv owej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

o kwotę 18 719,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w KPP P \ Kole c Jem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.

d) dział 801 -Oświara i \ yehowanie o lo otę 100 361,00 zI
rezdzia! 80115 - Technika o kwotę 30644· 00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w celem dostosowania planu do zakresu realizov anych
zadań w następujących jednostkach:
- Z E-A w Kole o kwotę: 1 644}OOzJ
- ZST w Kole o kwotę: 6 500 00 zł
- ZSRCKU w Kościelcu o kwot: [253000 zł.
Różnica w kwocie 2 03000 zł wynika z kompe l aty paragrafów dokonanj ch w Postanowieniu
Uchwał ..
rozdział 80n7 - Braażewe szl(Joly i n stopnia o k1 otę 21 820,00 zl
Zmni jsza się plan wydatków w Z T w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizo anych
zadań.
rozd7.la180120 - Licea ogólnokształeące o kwotę 1415' ,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w celem dOSlOSO ania planu do zakresu realizowanych
zadań w następując ch j dno tkach:
- LO w Kole o kwotę: l l 151 00 zł,
- ZSE- w Kole o kwotę: l 800 00 zł
- ZST \ Kole o kwotę: l 200,00 zł,
rozd tal 80130 - Lieca ogólnokształcące o k\ otę 25 8 -5,,00 zl
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem dosto owanią planu do zakresu realizowanych
zadań.
rozdział 8014,6 - Dokształcanie i doskonal.cnie na lczydeli o kwotę 3 945,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w celem dostosowania planu do zakre u realizowanych
zadań w na. tepujących jednostkach:
- LO w Kole o kv otę: ] 700,00 zł
- Z E-A w Kole o kwotę: I 500,00 zł
- Z T w Kole o kwotę: 2 245 00 zł.
Różnica w kwocie 1 500.00 zł wynika z kompensaty para rafó dokonanych w Postanowi niu
Uchwały i dot cz zwiększenia planu w Z EmA v Kole na szkolenia i kur y dla nauczycieli,
na dofinan owania dla nauczycieli uzupełniając ch kalifikacje.
rozdzial ,801 -1 - K\ ,alifikac. [ne kursy zawodowe o kworę 865,00.'.1
Zmniej za się plan wydatków w Z ReK w Kościeku celem dostosowania planu do zakre II

realizo an ch zad ań,
rozdział 80 :52 - K,· aUfikacyjJle kursy zawodowe o kwotę 3081,;00 zl
Zmniejsza ię plan wydatków w LO VI" Kole celem dosrosov ania planu do zakresu r alizowanych
zadań.

e) dział H54-Edukacyjlla opieka wychowawcza
rOlid:r.iałn 85410-Jnt,ernaty i bur y szkolne
Zmniejsza się plan wydatków 'IN ZSRCKU w Kościelcu
realłzowar ych zadań.

o kwotę 22 962,00 zł
o kwotę 22 962 00 zł

elem dostosowania planu do zakresu



2. Wvdatk] budżetu powiatu zwięltsza się o kwote 157 802110 zl

a) dział 700 --Gospodarka. mieszkaniowa o kwotę 900~OOzl
rozdział 7000S~Gospodarka gruntami i nleruchomeśclami o kwotę 900,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w związku z koniecznością
przeprowadzenia remontu dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kole, przy
ul. Sienkiewicza l.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ \'1,,r planie wydatków.

b) dzia.1710 -Dzlałalność usługowa o kwotę 9000.00 zł
rozdział 71015 - Nadzór budowlany (zadaela zlecone] o k",,'otę 9 OOOtOO 2:.
Zwiększa się plan wydatków \" PINB w Kole z przeznaczeniem na bieżącą działalność (wkup
serwera). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dotacji celowych na rok 20] 8.

e) dzial 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przectwpożarowa o kwotę 24579.00 zł
rozdziaJ 75411- Komendy powiatowe Państwowe] Straz)' Pożarnej (zadania zleeene)

o kwotę 18719,00 zł
Zwiększa. się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na zapłatę kosztów zastępstwa
procesowego, dopłaty da wypoczynku funkcjonariusz)'; na nagrody dla funkcjonariuszy i służby
cywilnej. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
\odki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ 'IN planie wydatków.
rezdzial 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiolowycb (zadania zlecone)

o kwotę 5860,00 zl
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę
zuźylego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych,
prowadzonych przez. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych
z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry,
trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.
Środki na len cel pochodzą ze zwiększonego planu dotacji celowych na rok 2018, z rezerwy celowej.
Przeznaczenie środków rezerwy na inny cd niż określony w decyzji o ich przyznaniu- zgodnie z art,
12 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. 'l. 20] 8 r. poz. 1458 z późno zm.) stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
d) dział SOI-Oświata. i wychowa:nie o kwotę 100361.00 z,t
rozdzial80115 - Technika o kwotę 2R 346,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w :
- ZSE-A w Koje o kwotę: 13 644.00 zł, z przeznaczeniem na: oplacenie składek ZUS, zakup
wyposażenia i sprzętu dla szkoły, zakup środków chemicznych. gospodarczych i papierniczych, remont
kserokopiarek oraz na delegacje służbowe.
- ZST w Kole o kwotę: 4 202,00 zł. z przeznaczeniem na: odpis na ZFŚS w związku z dokonaniem
korekty i na składki ZUS.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę: 12530,00 zł, z przeznaczeniem na: częściową wypłat
wynagrodzeń, na Składki na ubezpieczenia społeczne, wypłatę zasiłków chorobowych, na naprawę
sprzętu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe.
Różnica 'IN kwocie 2 030,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały
. rodki na ten cd pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 80117 - Branżowe szkoly j II stopnia o. kwotę 4302,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole z przeznaczeniem na odpis na.ZFŚS \Jo,' związku
z dokonaniem korekty oraz na licencję Vulcan i na kursy ODZ w Sieradzu.
Środki na ten cel pochodzą z pr-zesunięć pomiędzy §§ w planie wydatkó •..



rozdzial80120 - Lieea ogólnoksztalcąee o k\'\'otę 19222,00 zł
Z \.v]'ększa się plan wydatków w :
- L<? w Kole o kwotę: 12851,00 zł, z przezna.czeniem na: opłacenie składek ZUS oraz na odpi
ZFSS w związku z dokonaniem korekty.
- ZSE-A w Kol.e -o kwot'!: l 800,00 zł, z przeznaczeniem na: opłacenie składek ZUS.
- ZS,T w Koje o kwotę: 4 571,00 zl) z przeznaczeniem na: opłacenie składek ZUS oraz na. odpi
;ZfSS w związku z dokonaniem korekty.
Srodki na ten cel pochodzą z przesunięć pomi~dzy §§ w planię vifydatków.,
rozdzial80130 - Szkoły znwodowe o kwotę 44 S4S~OOzl
Zwiększa się plan vłydatków w ZST w Kole z przez.naczenicm na:
- wynagrodzenia, składki na ubezpie.czenie społeczne,
~delegacje.
- na odpis na ZFŚS w związku z dokonaniem korekty,
- szkolenia pracoVY'l1ików w ramach bhp
- licencję Vul'can i na kursy ODZ w Sieradzu.,
Środki na len cel pochodzą z przesunięć pomiędz.y §§ w planie \Ąl)'datkó,:,.
rozdzia.180151 - KwaHfikacyjne kursy .zawodowc o kwotę' 8.65,.00zl
Zwiększa się plan 'Nydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na składki na
ubezpieczenie społeczne oraz korektę odpisów na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć
pomiędzy §§ w planie wydatków_
rozdzial801S2 - KwaUnkacyjne kursy za'wodowe o klvotę 3081,00 zł
Zwiększa się p1an wydatków 'IN LO w Kole z przeznaczeniem na ~'v'ynagrodzen]a i pochodne.
, rodki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie 'iV)'datków,

e) dział 854 - Edukacyjna opieka. wychowawcza o kwotę 22962,00 zł
rozdział 85410 -Internaty i bursy szkolne o kwotę 22962,.00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU 'l.V Kościelcu z przeznaczeniem na:
.~wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na wypłatę zasiłków chorobowych
- naprawę patelni w internacie,
~ściekit
- UShlgi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników w ramach bhp.
Środki na. ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ 'v plaJlie wydatków.

ci



Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na e 18 rok
.Załącznik Ni' 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.2.2.:2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20.18 rok

Dzial Rozdział I Paragraf Treść l p;C) zmianie
----

700 Go.podarka mieukaniowa 101269,00

70005 Gospodarka ,grumami r nierucłlomościami 101 269.00
I lDolac:je relowe otrzymcan.a Ol: budtebJ państwa na za-dania bjez;ąc~ z zakresu adminis1racji rZądowej oraz inne ladlania zlecone211'0 ustawami r@alizowana 'Przez powiat 101 269,00

111) Dz.łaIalnollW usługowa 653 5'00,00

71012 Zadania z zakresu geodeZ!ji i kOl rtografii 163500.00

211'0 Dotacje celowe otrzymane z OOd2:ellJ państwa na zadania bieżąoez zakresu adminis!Jaql rz.<jdwej oraz inne zadania zlecone 16350,Q,OOustawami ~a:liz.owane przez jX)Mat

71015 Nadz.ór budoWila!lly 490000,00.

211'0 Dotacje celowe otrzymane iOOdżilW państwa na zadan ia bie%ące z zakresu adm IniSlJacjl rz.~doWeJorai inne zad'ama zlecona 490000,00ustawami realiwwanlil przez po'l'lliat

750 AdmiQlstracjl publfczn. 188 S03,oo

75011 Ul'Zędy wojewódzkie 16580'3.00
, Dotacje celo·we otrzymane z budl:etu państwa na zadania bieŻące Z za'kresu adminislJacji rządowej oraz Inne zadiEJnra~econe
, 2 10 ustawami realizowane przez powiat 1,65803,1)0

75045 Kwatifikaqa wojs'kowa 23000.00
I 2110 Dotacje oełowe otrzymane z budżelu państwa na zadania bie.tące z zakresu administracji rządowe, oraz inne zadania zlecone

23000,00ustawarnl realizowane przez powiat

751 Urzędy nac2ełlłych organów władzy państwowej, komrolll ochrony prawa oraz .ownictwl 59289,00

75109 W~bory do rad gmin, rad powiatów i lS~mlk6w wojewódz.tw, wybory wójtów, burrnis11ZÓW i prezydentów miast orąz rererend-a gminne, 59289,00powlatowe i wojewódzkie

2110 Dotacj€l eelo1NElotrzymane z buditetl:l państwa na zadania bieżące z zakresu .admilllstrar;:ji rządowej oraz inne zadania zlecone 592·89,0.0ustawami realizowane 1Pl'Ze% powiat

752 Obrona narodowa 36648,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 6200,00

2110
Dotacje celowe Olnym8ne z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządoweJ Oraz mne z.adama zlecone:

6200,00ustawami ,realizowane przez flowiat

75295 Pomstała działalność 30 44a,OO

2110 Dotacje celowe otrzymane z budtełu paootwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanla zlecone 30448,00us_ł.a~mi :realizowane przez powiat

754 Bezplecalł.two publiczni I odtrona przaclwpołarowa 5 144 D05,OD

75411
I

Komendy powiatowe Państwowej SIraży Potam~ 5138145,00

I
2110 Dotacje celowe olJzyniane z budżetu państwa na zad!al'lia bie'żące Z zakresiJ administracji rząaówej oraz inne zadania zlecone 4788145,00ustawami .realizow.ane przez powiał

6410
Dotacje celowe OlJZymane z bc.idZetu pańsfiNa na Inwestycje I zakup)" inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 350000,00z,lecone I.lslawami reaJ~O'WanelPt'2:ez:powiat



75478 Usuwanie skl,J1kóW klę~k żyv.IiolQY.rych 580000

2110 Dotaąe celowe otrzymane t budżelu państwa na, zadania ble~ące z Z~l"8s'U admlnistragi rządowej oraz mnEl zadania zleOOrlB
I

5860,00ustawami realizowane przez powiat

755 !wymiar aprawiedliwołci 250 416,,00

75515 NiElodpił,.tna pomoc praWTlli 250416,00

2110 DotaCJe celOWeotrzymaM it budżetu państwa na z.adania bież:ąoe z za1iresu ad mllllstracjll'ZąckNiej ora~ Inne zadania zleCOIle
I

200 416,ODuslawami real!z.owane przez powiat

8M Oświata I wyełlowanle 19790,66

łlO1ti3 l ZBJlEl'IIdlieOIe uć.ttliomprawa do bezpłatnego dostępu do podręC2tll1o..ów, malerialóW eduMo'l'jnycł1ll1b materiałów ćwiczenlowych 19790,66
I Dotacje celO'we otrzymane z. budzetu p.ańslWa na zadanra biet~oe z zakresu admlnislracji rz~cfowej oraz inne zadania otlecxme2110 ustawami rearizowaM przez powiat Hl 790,66

851 Ocłll'Otla Hrowla 1200 562.00

851'56 Składki na ubezpięczenie zdrowotne Or.!lZ, śwlildCHnia dla osób nie objętych obO'wiązk!łem ube.zpielC2!enla zdrowotnego 1 200' 562,00

2110 IDotacje C€llowe olrzymanB z. budżetu państwa: na zadanra bleżąoe z za1(resu ad'mlfllslIacji rządoweJ oraz: inne zadania zJleoom~ 1 200 562,00us-lawami ręaliwwa nę prz~ powiat

B55 Rodzina ; 523516.00'
"

85504 WspIeranie rodziny 24800,00

I
2110 Dolacje celowe Qbzymanę z bu[jż~tu pańsl'ova na zad'aflia bieżące z: zakresu adminislracj)lZądcwelj oraz Inne zadania zlecollEl I

ru:stawami realiz:oW<lll13PJZ)!,IZ powiat 24800,00
1

855ba. f'l,odziny Zó1&tępcze 498 711:5,0(1

Dotacje celowe otrzymane z budtelu ~r\s:twa na zadania bieżące z zakre:su admmisbacji rządowejl zlecone I

2160 pawiatom, zWiąZane z reanzacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących 498716,00
pomoc.państwa w W)'chowylYalliu dzieci

8 177198,661

si'aro "a
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Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na ~ 18,rok
Zalącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.2.2.2018 z dnia 28 listopada 2018 f. W sprawie, wprowadzenia zmian w budżecie pow'atu na 2018 rok

Dział RGzdzia~ Paragraf :Ii Tlteść P'oz:miaBillt

700 Gospodarb miHńcaniowa 10t 269.00

70005 GQSpooalka grul1tami i nieruchomotelami 101269,00
,

I 4010 Wynagrodzenia osobowe p <I'COWl'lik6w
I

51500',00,
I

I 4040 Dodatkowe wynagrodlzeńie roczne 6000,00

4110 Składki na utleZ'pieaen~ s"ołea:ne 9 613,00

4300 Zakup us!l.lg pozostałych 1088'0,00

4390 Zakup usłi.JQobejmujących wykonan's ekspertyz, <ll'Ia!iz r oplnif 23000,00

4520 Opiaty na rzecz b\ldżet6w jednoslel\ samerząd tery-torialnego I 276,00

4610 Koszty postępawanta sądowego iprokuratorskiego 0.00

710 Działalnośt usługowa 653500.00

71012 Zadania z zakre:su geodezji ikartografii 163500,00

4300 Zakup uslug pozostałych 0,00

4300 Zakup uslug pozo:stalych 163000,00;

44313 R6%ne optaty iskladkJ 500.00

7 015 Nad~, budoWlany 490 000,00

3020 Wydalki osobowe l1iezalfczone do wynagrodz:eil 6000,00

,4010 !Wynag rodzen la osobowe pracownikóW 84 546,00

4020 [wynagrodzenia osobowe człon'ków korpusu s!użby cywilnej 227506,00

4040 DadalkoY1J9 wynagrodzenfe roczne 26375.00

4110 Składki na ubezplle-czenia spo/ec:me 61900,00
I

4120 Skladki lila Fundusz Pracy 3200.00

I 4170 WYf1oag.rodren a bezosobowe 2100,00

4210 Zakup materiałów iwyposiUenfa 16467.00

4260 Zakup energli 6 QOO,OO
I
I

1000.004270 fZakup usług r@mOlltorwych

4280 iZakuP usług zdrowotnych
I

1 000,00
!
I

40000,004300 ;ZB~UPus.ług pozostałych



Opiaty z tytulu zakupu usług tele o,!nikacyjnych
»

4300 1500;00

4400 OpIaty za adminiSlrowanfe I czyn:5ze za budy kl, lokale i pomieszczenia garaZO'W·e
I

500;00
I

4012,00441D I Podró:te· s-!użttow:a kraj~

4440 ,Odpisy a.zakładowy fundusz świadcze:ń,soojaln~ 6120;00I
452D "OpIaty na rzecz budż€ltów jednostek samorząd tmytorialnego 174.00

4700 iSzkolenla p.racownikćw niebędących członkami 'korpusu slutby cywilnej 1000;00

750 Administracja publiczna 1888D3;1O

I
7W11 Urzędy wojewó~kie I 165803,00'

4010 /Wynagrodzenia osobowe praoowll' ÓW 129127,'00

I
4040 Dodatkowe wymt.flrod'~n ia roczne 10000,00

" 4110 $!kIadki na ubezpieczenia społeczna 23676.00

I
4120 S'kładkl na FundIJS2 Pracy 3'000,00

75045 Kwallfil<aqa wOjskowa 2'3000,00
I

4110 Sldadki na ubezpieczenia społeczne 1 499,33

4120 Sk:ładki na Fund I.IcSZ Pracy 214,82

4'170 Wynag rodzenia bezosobowe 14766,00

4210 Zakup :ma,teriałćw I '!r'łYposatenla , 817,85

4300 Zakup usł\lg pozostałych 4700,00

751 Urzędy n.czelnych o"anów władzy państw0w8j, kontroli 1 ochrony pniW! oraz sądownictwa S9289,00

75109 Wybory do rad gmln, rad powiatów i sejmikćw wojewłJdiŻ.tW. wyboI)' w6;l.6w, burmistrz6w i prezydentów miast oraz referel'lda gminne, 592&9,00powiatowe iwoje~'k!ie

3000 Różne wydau.:i na rzecz osób fFZYCZflych 565D,00

4110 I Składki na ubezpieC2!emia spo/@.czne 1 461,20

4120 :SkładlU na Fundllsz Pracy 136,.601

,Wynagrodzenia bezosobowe
I

I 4170 8500,00

4210 ~akup materiałów iW'/PO$atenia 8500,00

I
4300 !Zakup uslug pozoslalycł1 35 039,00

752 Obrona narodowa 36 648,00

75212 Po2osl:a.łe wydatllJi obronne 54oo,QO

4300 Zakup V'slug pozostałyd'l II 3589,00

47DO Szkolenra pracowników niebędących czJonkam[ korpusu slużby ~)Wilnej
I

2'611.00

75295 Pozostała działalmJiŚć 30448.00
,

mailto:spo/@.czne


III •42 O Zakup malerial6w i wyposaiellra r 30448,001:

754 Bezpiecredstwo pUblic;zne iochrona p:rzec:iwpotarowa 5144005,00

7~11 Komendy powiatowe Państwowej SIraży Pozarnej 5138145,00

3020 Wydatkii osobowe nietal iczone do wy, Elgrodz:eń 3,200.,,00

307'0 twydatkii osobowe nlezahezone do uposażeń wypł,acane %ołnierz:om i fun1<cjonariuS2!om 177 637,00

402.Q Wynaglrodz@nia OS.QOOwecz:!onkow korpusu SlllZby cywJlnej 125020.00

4040 Doda~kowe wyn8grodz:enlEl roczne 1013'9;00

40W Uposatenia Z,clnferzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 n21 703,00

4060 In ne na!8żno§ct to:łnierzy zawodfR('jc oraz. tun cjonańuszy zaliczane do wynagrodz:eń 9.2669,00

40,70 Dodatkowe upos8!Ż.enie rocms dla żotnierzy zawodo""'Yc oraz nagrody rocznil dla runkcjonarius:.y 246 882,00 li

4110 l8:kładki na ubezpieczenia spolec:zne 25585,00

412.0 Sikladki na Fundus.:z.Pracy 3489,00

4170 Wynag rodzenia bezosobowe 3398,00
;

4180 1 iplenięz!1le i ekwiwalenty dla zolniBrzy i funkcjonariuszy oraz pozostafe nleżnośel 623847,00I !R6wnoWai%n

4210 il:ZakUj) materialów j wyposat:enia 172607.00:

4260 IZakup energii B6300,00

4210 Zakup uslugl remontO'l!lYch
I

64600,00

4280 Zakup osmg. żdrowotnych I 16000'.00

4300 Zakup usłtlg po'zostałyc.h 64743,00

4360 qpłaty z tytułu zakupu usiLI!:! telekomunikacyjnych t8961.l,OO
--

4390 Zakup uslug obejm,ujących wykOl1an"e ekspertyz, ananz iopinii 1000,00

4410 lPodr6Ze słutbowe kra10we 4000,00

I 4430 Różne opIat)' iskładki 3500,00
-

4440 Odpjsy na zaktadowy fundusz świadczeń soqalnydtl 3587,00
1 4460 Podate od nie uchomości 14122.00

I
Opla!)' na rzecz bud2ielul państwa

I

4510 390,0°1
---

4550 Sz:ko nia c:zronk6-w korpusu $~2!by cywilnej 1.645.001

-- I

4610 Koszty pos!ępowanla sądowego ,iprolinJralorskiBijo 2 952,[}O I

6060 Wydalki na z.akupy inwesly.:yjne ~dnoslek bud%elOwych 0,00

6000 Wydalki a zakupy fnv..estycyjne r,ednoslek budże owych 350000,00

75478 Usuwanie sklJlków klęsk zywiOlcwyGh 5a60,OO



,,.
4210 Zakup materiałów i wyJXls,ate'nia I' - 5860,00

755 Wymrar spr4llwledljwości 250 4t6,OO

75515 Nieodpiatoa pomoc prawna 250416,00

2360' Dotacje celowe z budź:elu jednQiSlki samerządu teryton!i:lnEl9D, udZielone w trybie arl 221 u.stawy, na finansowanle lub dotinal\SO'!Nanie 121451,76zadań tleconych do re.a~zacji organizacjom pJOVladz~cym ,dziatalność pożytku publicznego
421,0 Zakup mat'erialOW iWfPOsal'enia 5512,48

4300 ~I<,up usAug poz.oslały'oh In 451,16

801 Oświata i wychowanie 197'90,66

80153 i Zapewnienie ucznIom prawa ,~o bezplalnęgo dos"lępu do podręczników, materiałów eduk,acyjnycłl lub materialów ĆWiczeniowych 19790,66

I 4210 Zakup matenalów i wyposazenia 196,00

Zakup środków dry.daktyGZflych iks~iąl:ek
I

4240 19594,66:

851 Ochron. zdrowia 1 200562.00

85156 Składki na LJbezpte,~nie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie o.bjętycll oIloWIąZkjem ubezpieczenia zdl'Q'WOtnę-go I 1 200 562.00!
- _.

4130 Skladki na ubezpieczenie l.dr,o'l\I'otne 0,00

I
4130 Skladki na ubez.;pieczenie zdrO'lvotlle 1 20{lOOO,OO

4130 S!k.ladki na ubezpleczenie zdrowotne 5fl,2.00

855 Rodzina 523 $16,0"0

85504 Wspieranie rodziny
~

24800,00

3110 :Ś'wiadcz.enia społeczne 24 Q()O,O-O

4010 Wynagrodzenia os--obowe pracowników 68:2,48
I

4110 'Składki na ubezpieczenia społeczne 117,52_.
85508 RiodzlM z.astępcze 498716,00

3110 ŚWiadczenia spolaczne 493729,00

4010 ~ynagJO[IZ'e:nia oso,bo'Mil' pracowni'ków 4181.,95

4110 Składki na Ubezpieczenia seołeczne 720,0'5:
r-r-

41:20 Skladk. na Fundusl. Prac)' 85,OO~

Razem: 8177 798,661

R
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