
UCHWALA NR XXII/171/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-
2027

Na podstawie ali. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 20191'.,
poz. 511 z późno zm.) oraz mi. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ojinansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późno zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l.W uchwale Nr XXJ150/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020 - 2027 wprowadza się
następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata
2020-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
2020-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełnia się w zakresie zmian dokonanych
w załącznikach Nr l i 2.

Kolskiego na lata

§ 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
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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Kolskiego na lata 2020- 2027

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 5272 039,58 zł.

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok dokonanych:

- Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXII1l70/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2

l) W ramach przedsięwzięcia pn. "Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między

podmiotami leczniczymi samorządu województwa" przenosi się kwotę w wysokości

4 342,16 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2019 do planu na rok 2020,

zwiększając limit do wysokości 224 349,66 zł.

2) W ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu " przenosi się kwotę

w wysokości 470 163,78 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2019 do planu na

rok 2020, zwiększając limit do wysokości 628 960,03 zł.

3) W ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414P

Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka" przenosi się kwotę w wysokości 100,00 zł

z tytułu niewykonanego planu za rok 2019 do planu na rok 2020, zwiększając limit

do wysokości 200 000,00 zł.

4) W ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P

od skrzyżowania z drogą krajową nr DK92 w kierunku miejscowości Rdutćw"

przenosi się kwotę w wysokości 100,00 zł z tytułu niewykonanego planu za rok

2019 do planu na rok 2020, zwiększając limit do wysokości 76 000,00 zł.
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5) W ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa pólnocnej obwodnicy Kola w ciągu drogi

powiatowej nr 3205P" przenosi się kwotę w wysokości 100,00 zł z tytułu

niewykonanego planu za rok 2019 do planu na rok 2020, zwiększając limit do

wysokości 45 00,00 zł.

6) Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi

powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Lesnica" w związku ze zmniejszeniem

wartości projektu oraz przeniesieniem niewykonanego planu za rok 2019 do planu

na rok 2020.

Łączne nakłady finansowe: 2 070 081,00 zł, z czego w:

roku 2019 - 788503,60 zł

roku 2020 -1281577,40 zł

7) Wprowadza się przedsięwzięcie w związku z kontynuacją zadania pn.: "Budowa

drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce"

Okres realizacji: 2017-2020

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Łączne nakłady finansowe: 1 100 000,00 zł, z tego:

2017 r. - 0,00 zł

2018 r. - 0,00 zł

2019 r. - 18690,00 zł

2020r.- 1081310,00zł

8) W ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-

Drzewce " przenosi się kwoty w wysokości:

- 86 016,00 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2018 do planu na rok 2020,

- 828 655,00 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2019 do planu na rok 2020.

Limit wydatków w 2020 roku na w/w zadanie wynosi 4714671,00 zł

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

9) Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ulicy Nagórnej

w Kole" w związku ze zwiększeniem wartości projektu oraz przemesremem

niewykonanego planu za rok 2019 do planu na rok 2020.

Łączne nakłady finansowe: 9 350 000,00 zł, z czego w:
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roku 2019 - 2 408 488,11 zł,

roku 2020 - 6941 511,89 zł

10) Dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Budowa sygnalizacji świetlnej wraz

z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleje Jana Pawła 11-

Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego" na: "Inwestycja na

skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich-Powstania

Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła ".

W ramach wymienionego zadania zwiększa się waliość projektu oraz przenosi się

niewykonanie planu za rok 2019 do planu na rok 2020.

Łączne nakłady finansowe: 315 000,00 zł, z czego w:

roku 2019 - 0,00 zł,

roku 2020 - 315000,00 zł

11) W ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu)

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"

dokonuje się zmian limitu wydatków w 2020 roku celem dostosowania planu do

stopnia jego realizacji,

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 573 372,00 zł, z tego:

2019 r. - 165896,00 zł

2020 r. - 407476,00 zł
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