UCH"

LA NR 0025.6.7.2018
Z RZĄDlJ POWIAT
OL KIEGO
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawter wnio kę 4) \<"'pro,,'adzen.ie pOlu;Jwek do prOJiektu budZetu powiatu kol kiego
na lO 19: rok.
a podstawie art, 32 ust. 2 pkt l usta, I z dnia 5 czerwca 1998 r. o somorzqdzi
OJ, Dz. U. z 2018 r. poz. 995} i art, 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

pou'ialOwym

finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ) Zarząd Pe ia-tu Kolskiego udn ala
co uastępuje:

§I
1. W po, tanowieniu

projektu:

'hwały Rady PO'.: -iatu Kolski go w sprawie: uchwalenia
budżetu powiatu kolskiego Da 2·019 rok wprowadza się następuj ce zmiany:
I) § 7 ust. 1 po uanowienia otrzymuje nowe brzmienie:
"Ustala się rezerwy:
I , ogó tną
w , . y' ok.ości
200 727,77 .:d
2. celowa na:
l .realłza j zadań z zakresu zarządzania kr r.y owego
w wy okoś ci
160 000,00 zł
2) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników ad ministra ji i obsługi w
jednostkach oświatowych
sokości
268 932 00 zl
3) inwestycje i zakup .. inwe tycyjnc
v ~ysoko'ei
1 600000,00 zl
zgodnie z zalącznikiem Nr l'

W"

2. W załączniku r _ do proj ktu chwał Rady Po iatu Kol kiego w sprawie: uchwalet la
budżetu powiatu kol kiego na 2019 rok wprowadza si następujące zmiany:
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 333 032tOO zl \" następujących poz cjach:
Dzial 758 rozdz. 75818

4810

(rezerv ••.a

ogólna o kwotę

Dział 80 t rozdz. 80 195 § 4 ~00

o k "'titę

Dział 851 rozdz. &5195 § 6630

o kwotę

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 33303200
Dział 758 rozdz. 75818 § 481 D (rezerwa celox a)
Dzlal 851 rozdz. 8519':: § 6639

Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

8 ss rozdz.
S 5 rozdz.
SS5 rozdz.
855 rozdz.
855 rozdz.

85508
85508
85508
85508
85508

§ 4010
§ 4110
§ <1120
§ 4410
§ 4440

Dz.iał 921 rozdz. 9219' § 2360

kwotę

62600,0
268932,00

-zl

kwota po zm.

200727,77 tł

z.1 kwota po zm.

554 499,00 zł

I . 00,00 zł

kwota po zrn

0,,00 zł

zl w następując ch pozycjach:
268 932,00 zł

kwota po

ZIn.

268 93200

zł

J 1800287

zł

o kwot

l 50000 zł

kwota po- zm.

o kwotę

33 650,00 zł
5796,00 zł

kwota po zm.

1125,00zł

kwota po zm.

o kwotę

I 500,00 zł
12..9.00 zl

kwota po zm.

72 075,45 zl
30100,&7 zl
. 2885. z,ł
3000,00 zł
2458,007.1-

o kwot

5 800,00 zł

kwota po zm.

30000,00 zł

o kwotę
o kwotę
u kwotę

kwota po zm.

kwota po zm..

·2D?iał 926 rozdz. 92695 § 2360

o kwotę

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Starosta

V ice tarosra

13 800.00 zł

kwota po zm.

80000,00 zI

Z
DNIE JE
do Uch ały 0025.6.7.2018

Zar~ądu Powiatu Kolskiego
z dnia ł3 grudnia 2018 r.
W przedleżnnyr» Radzie Powiatu projekcie budżetu powiatu na 2019 rok dokonuje
ię następujących zmian:
l , Zwiększa rię plan w 'datków ~ Powiatowym Centrum Pornocy Rodzinie w Kole o kwotę
43 000 00 zł na zatrudni nie asyst nta pi czy zast p zej.
2. Ustala si rezerwę celowa w v••..
ysokości 268 93200 zł na odprawy dla nauczy ci li oraz
pracowników administracji i ob ługi w j dnosikach o. wiatowych.
3. Zmienia się klasyfikację budżetową v planie wydatków na zadanie pn.; , vyposażenie
środowi kinformatycznych
vojewodzkich,
powiatowych
i miej. kich podmiotów
Ieczni z ch
w narzędzia informaryczne
umożli ia] lee
wdrożenie Elektronicznej
Dokumanta :ji medycznej oraz stworzenie i wymi ny danych miedzv podmiotami
leczniczymi samorzqdu wojewćdztwa'
v dziale 85] - Ochrona zdrowia rozdz. 8 -195 Pozostała działalność, § 6630 w wy oko ści 1 500,00 .zł - zamienia się na 6639 - Dotacj
celów przekazane do samorządu województwa na inwestycje j zakupy im 'es· eyjn
realizow ne na podstawie porozumień między jednostkami amorzadu terytorialnego.
4. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 5 800 00 zl dziale 921- Kultura 1 ochrona dziedzictwa
narodowego
w rozdziale 9_195 - Pozostała działalność na dofinanso a ue zadań
realizowanych przez organizacje pożytku publicznego.
5. Zwiększ się plan dotacji o h ••..
otę 13 800,00 zł w dziale 926- Kultura fiz. czna j sport w
rozdział 92695 - Pozo t, ła działalność na dofinansov anie zadań realizowanych przez
organizacje pożytku publicznego,
Powyższe zmian wynikają z:
Uchwały Regionalnej Izb
Obrachunko ej vV Poznaniu wyra ajacej opinię o
przedłożonym prz z Zarząd Pov iatu Kol kiego projekcie uchv <Iły budżetowej powiatu
Kolskiego na 2019 rok
~ pisma Pani n rektor Po latowyru Centrurn Pornoc Rodzini w Kole o zabezpieczenie
Ś odków na zatrudnienie asy tenta piet: y zastępczej,
- decyzji Zarządu Powiatu o zwi szenie : rod 'ów na dofinansowanie zadań realizowanych
przez organizacje pożytku publicznego.

STA

