
UCHWALA Nr 0I1.?;.I,1!i .•.#.2019
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2019 rok

a podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 ust. l Uchwały Nr IV/22/2018 Rady
Powiatu Kolskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku Zarząd 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, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr VI/47/2019) wprowadza się następujące
zmiany:

l. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 75013 022,21 zł znuenia SIę
pomiędzy §§.

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

- Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 28500,00 zł w pozycjach:

Dział710rozdz.71012§4300 o kwotę 16200,00 zł kwota po zm. 92800,00 zł

Dział 758 rozdz. 75818§ 4810 o kwotę 12300,00 zł kwota po zm. 806 076,77 zł

- Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 28 500,00 zł w pozycjach:

Dział 710 rozdz. 71012§ 4170 o kwotę 16200,00 zł kwota po zm. 16200,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020§ 4600 o kwotę 12300,00 zł kwota po zm. 12300,00 zł

3. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 549444,77 zl zmniejsza SIę
o kwotę 12300,00 zl do wysokości 537 144,77 zł.
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§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu - Henryk Tomczak

Starosta
_..-:' -

Wicestarosta - Sylwester Chęciński ::-:-< .-: _/
Członek Zarządu - Waldemar Banasiak ' ~ .

Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki



UZASADNIENIE
do Uchwały Nrw.~p.-:·1~...~:2019

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 13 marca 2019 roku

l. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 28 500,00 zł
a) dzial 710-Działalność usługowa o kwotę 16200,00 zl

rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji ikartografii o kwotę 16200,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

b) dział 758-Różne rozliczenia
rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu powiatu.

o kwotę 12 300,00 zł
o kwotę 12 300,00 zl

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 28 500,00 zł
a) dział 710-Działalność usługowa o kwotę 16200,00 zl

rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 16200,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie bezosobowe dla inspektora nadzoru w ramach
wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na tworzeniu bazy GESUT.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

b) dział 750-Administracja publiczna o kwotę 12300,00 zl
rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 12 300,00 zł
Zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na odszkodowanie.
Środki na ten cel pochodzą ze znmiejszenia planu rezerwy ogólnej.
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