
UCHWALA Nr LIV/35012018
RADY POWIAT KOI SKIEGO
z dnia 17 październilUl2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie nowiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca l 998 r. o samorzqdzie powiatowym
(j.t.: Dz. .201g~ poz.995 ze Zl11.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan "ach publicznych
(j.t.: Dz,U.2017, poz.20n ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego I!Ich wala, en następuje:

W Uchwale Nr XLI1I189/2017 z (hli•.•28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budźetowe] Powiatu
Kolskiego na 2018 rok ze zmianami (Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIU129412018 z 25
stycznia 2018r., ehwała Rady Powiatu. Kolski,ego Nr XLIVJ29712018 z 22 hdego 2018r.1 Uchwlda
Rady Powiatu Kolsldego Nr XLV/30912018 z 27 marca 2018r., Uchwala Rady Powiatu Kol kiego Nr
XLV1J31311018 l dnia 26 kwietnia 2018 roku; Vehwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVII/32012018
z dnia 24 maja 2018 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVllI/323/2018 z dnia 28 czerwca
2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIX!329/2018 z dnia 12 lipca 2.018 roku, Uchwala
Zarządu Powiatu Kołskiego Nr 0025.176.266.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku; Uchwała Rady Powiatu
Kolsldego Nr L/330!2018 z doia 3 sierpnia 2Oł8r.; Uchwała Rady Powiatu Kolskiego NI' LI/337!2018
z dnia 30 siel·pnia 2018r., Uchwala. R.ady Powiatu Kolskiego Nr .LIJI/34712018 Z dnia 27 września
2018r ..) wprowadza się następujące zmiany:

l. W § 1 US1. l Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu wysoko ~ci 88 055 33'7~OOli zmniejsza
się o k ot 533343,34 zł do \»;)1 OkOŚCl 8752'1 993;66 zł,
z l go:
l) dochody bieżące w wysokości 79356380,79 zł zmniejsza ~aę o kwotę 533 343,34 zł do

Vo:y okości 78 823 037 ~45zl.
2. W 1 ust. 2 Uchwały budź towej

l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu
edrninistracj i rządowej oraz inne zadania. zlecone ustawami realizowane przez powiat w
wysokości .~669 727,00 zł zmniejsza si o kwot 594 716~4 zl do wysokości 8075010,66 zł.

Załącznik Nr 3 do chwały budżetowej otrzymuie brzmienie Załącznika r l do niniejszej uchwały,
3. W § 2 ust 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 97379476,27 zł zmniejsza

się o kwotę 533343,34 zl do wysokości 96846132,93 zł.
4. W 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 75848916,29 zł zmniejsza się

o kwotę l 149443,34 zl do wysokości 74 ,699 472~95zl.
w tym: wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

budżetowe]
5.. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki mąiątkowe w wysokości 21 530. 5:59,98 zł zwiększa się

o kwotę 616100,00 zł do wysokości 22 146 659,98 zł.

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się nast pujących zmian:
I) Zwiększa się zadania pn.:
EL) "Wykup użytkowania wieczystego nieruchomoset przy ul, Prusa w Kole" - 16 100,00 zł (dz. 700,
rozdz. 70005, par_ 6060 ,



b) Dofinan; owanie do zadania" Do ta••.a sprzętupodl gąjącego zabudowie na wyposażenie
budowanego bloku operac 1nego 'W SP ZOZ w Kole" - 600 000,00 zł (dz.S51, rozdz. 8S111. par. 6220).

Zał cznik r ~ do Uchwały budżetowej otrzymuj. brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W 2 ust, 4 pkt l Uchwały budżetowej wydatki na realiza j zadań bieżących i za! up inwestycyjne
z zakresu adrnini tracji rządowej oraz innych zadań zlecony b ustawami realizowanych przez powiat
v kwo. i 8669727,00' zł ujegają zmniejszeniu [0 kwotę 594 716,]4 zl do kwoty 8 075 010,66 zł.
Załącznik Nr 4 do Uchwały budżęto ej otrzymuje brzmienie Załącznika r do ni iejszej uchwały.

8. W § 2 USL. 5 U .hwały budżetowej wydatki o których mowa w u 'L 1 obejmujące ""'Ydatki n zadania
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegąjących zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o W lnyrn
Handlu (EF A) oraz pozostały h środków poch dzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi. ustalone \I załączniku r 10 do Uchwały dokonuje się zmian w ramach iro] krów:

a) "Staż ZUlllodo'1l1.f,Y u 'zniów ZSRCKU Koscielec drogq do zdobycia lepszej pracy" poprzez zwiększenie
planu wydatków o kwotę 5 600,00 zł.
Załącznik Nr ]O do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika r 4 do niniejszej uchwały.

9. Vv załączniku Nr l do Uchwały budżetowej wprowadza się następują 'e zmiany:

l 200 562,00 zł
0,00 zł

~ DocłłOdy budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 726138100 zł w nast pujacych
pozycjach:

Dział 85J rozdz. 85156§2110 zadania zlecone)
Dział 8.-2 rozdz. 85202 O 40

o kwotę
o kwotę

710 9 -7,00 zł
l 181,00 zł

kwota po zm.
kwota po zm.

Dochody budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa ię o kwotę 192 794~66 zl w następujących
pozy 'ja.ch:

Dzia t 751 rozd z. 5109 §21 10 (zadani a zlewne)
Dzial754 rozdz. 754.1 l §21 !O(zadania zlecone)
Dział -56 rozdz. 5618§0420
Dział 801 rozdz. IW! I. §0840
Dział 801 rozdz..80l53§2. lO (zadania zlecone)
Dział 852 rozdz. 85202§0920
Dział 8 2 rozdz. 8 202 09-0
Dział 8- S rozdz. 85508 §2160 zadania złeeon e)
Dział 900 rozd . 90095 §2460
Dział 926 rozdz. 9260 §2710

o kwotę
Cl kwotę
kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
Q kwotę
o kwotę
o kwotę

5 6~O,OO zł
5 OOOtOO zł

20000,00 zł
8473,00 zł
19790,66 zł

700,00 zł
~ 181,00 zl
85800,00 zł
10 DOO,OO zl
2200,00 zł

kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
wola po zm.

Kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
iI.wota po zm.
kwota po zm.
kwota po lm.

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

59289,00 zł
4697717,00 zł
I 920000,00 zl

8 73.00 zl
19 790,66 zł
2200,00 zł

35 181,0{) zł
498 7 t6,OO zł
10000,00 zł
2200,00 zł

- Wydatki budżetu powiatu na 2018 ro zmniejsza się o kwotę 2456653,57 zl w następujących
pozycjach:

Dział 700 rozdz. 7000:5§4300 (zadania zle: one)
Dział 700 rozdz. 70005§46QO
Dział 700 rozdz. 70005§4610 (zadania zlecone)
Dział 7 O rozdz. 75020§4260
Dział 7-4 rozd 7-41 I§4300 (zadania zlecone)
Dział 753 rozdz. 75818§4810
Dział 801 rozdz. 80146§4300
Dzial801 rozdz. 80146§4410
Dział 80 l rozdz. 80 I I§ 5 O
Dzial801 ozdz, 80 LS1 4120

o kwotę 800,00 zł kwota po zm. 10880,00 zł
o kwotę 16100.00 zł kwota po zm. 53400,00 zł
O kwotę 1 00,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
CI kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 270000,00 zł
o kwotę 340000 zl kwota po zm. 6569 ,00 zł
Q kwotę 609 900,000 zl kwota p zm. 2&0 5l6,59 zł

kwotę S68,OD lł kwota po zm. 32 833,00 zł
G kwotę I 0.00,00zł kwota po zm. 0,00 zł
CI kw t 320 00-0,00 zl kwota po zm. 4 22.:>073.00 zł
Q kwot 100,00 zł kwota po zm. g 393;GO zł



Dział ~01 rozdz. 8019 \;4121
Dział 80r rozdz. 80195§ 210
Dział 801 rozdz. 80195 4300
Dział 801 rozdz. 80195 4301
Dział 801 rozdz. 80195§4431
Dział 851 rozdz. I 5 L 6 4130 (zadania zlecone)
Dział !!52 rozdz. 35202§40 ID
Driał 852 rozdz. 85202 41 [O
Dział 852 rozdz. 85202§4120
Dział 852 rozdz. 85202 §44 "O

o kwotę
O kwotę
O kwot
O kwotę
O kwotę
O kwot
O kwotę
O kwotę
O kwotę
O kwotę

.0,0 I zł
J "O 000,00 zł

.5 6 7GLOOzł
0256 zł
22 00 zł

710 957,00 zł
65000 00 ż~

W 000,00 zł
30.00,00 zl
;5 000,00 zł

kwota po Z1TI.

kwota po zm.
kWOUl po zm.
kwota po zm.
k ota po zm.
kwota po ZIt1.
kwota po zrn,
10•••ota po zm.
kwota po ZIlI.

kwota po zm.

604.,65 zł
2000000 zł
3201-,0" zł

271 783,27 zł
3749,00 zł

l 200 562 00 zł
2480000,00 zł
470000,00 zł
4700000 zł
I 000,00 zł"

Wydatki budżetu po liatu na 201& rok zwiększa się O kwotę 1923310,23 zł W następujących
pozycjach:

Dzial600 rozdz. 60014§4300
Dlial 700 ozdz, 70005§4390 (zadania zlecone)
Dział 700 rozdz. 70005§6060
Dział TO rozdz. 7502Q§4170
Dział 750 rozdz. 75020J4300
Dzial751 rozdz. 7 l09§J030(zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 754] I §421 O (zadania zlecone)
Dział 754 rozdz .. 5411 §4270 (zadania zlecone)
Dzial801 rozdz.80102§4010
Dział 801 rozdz. 80 I02§4 t tO
Dział 801 rozdz. 80102§4120
Dzial80 I rozdz. 801ll §40 10
Dział 801 rozdz. 801 I 1§4110
Dział 80 I rozdz. 80 115 §40 lO
Dział 80 I rozdz. 8011 §" 110
[l iał 801 rozdz. 80 1l-§42 I°
Dział 801 rozdz. 80 l] 7§ OIO
Dział 801 rozdz. 80 l ł 7§411 O
Dział 80 l rozdz. 80 120 §40 1O
Dział 801 rozdz. 80 120§41 10
Dział 80 J rozdz. 80 I34§40 t O
Dział 80 I rozdz. 80146§411 O
Dział 801 rozdz. 80146§4420
Dzi al 80 I rozdz 80 14ti§4 700
Dział 80] rozdz. 80 151 §40 IO
lliiał 801 rozdz. 80151§4110
Dzial 801 rozdz. 80153 §421 O (zadania zlecone
Dz.ial 801 rozdz. 80 l j~ §4240 (zadania zlewne)
Dzial 801 rozdz. 80 I95 §-4li I
Dział 801 rozdz. 80195§4211
Dział 80 I rozdz. 8O19 §44 2
Dział 851 rczdz, 8 ] 11§6220
Dział 8:l2 rozdz. 8S202§4170
Dział ssz rozdz. 8520.2 4210
Dzial 3.52 rozdz. 8 202§4 ~O(l
Dział S54 rozdz. 85401 §40 1O
Dział 854 rozdz. 85401 '4110
Dział 854 rozdz. 85403 §40 1O
Dział 8 rozdz. 85406 §40 10
Dział 8 4 rozdz. 8541O§40 IO
Dział 854 rozdz. 8541 O§41 t O
Dział 8S· rozdz. 85508§3110 (zadania zlecone)
Dział 855 rozdz. 85508 §40 10 (zadani zlecone)
Dział 8S rozdz. 85:W8§4110 zadania zlecone)
Dział 900 rozdz. 9009· §4 300
Dział 926 rozdz. 92605 §4 ~00

(I kwotę
O kwotę
O kwotę
O kwotę
O kwotę
O kwotę
O kwotę
O kwotę
O kwotę
{J kwotę
o kwot,
O kwotę
(l kwo ę
O te otę
o k -otę
O otę
O kwotę
O kwotę
O kwotę
O kwotę
o kwot
o kwotę
O kwot
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
(I kwotę
(,) kWQtę
e kotę
O kv orę
O kwot,
O kwotę
O kwotę
O kwotę
O kwotę

5000,00 zł
2300,002:1
16100,00 zł
200000 zł
20000,00 zł
56-0,00 zł
5000,00 zł
3400,00 zł

75 OO.Q,OO2:1
2003 ODzl
I 480.00 zł

29 758.00 zł
I 289,00 zł

394 l" 8,00 zł
7584100 zł
8473,00 zł
~9 190,(l0 zł
20 8lO,00 zl
lIS 97 ,00 zł
61"9,00 zł
SR 700.00 zł

327,00 zł
600.,00 zł
641,00 zł

26010.00 zł
lOO,OO zł
1 6,00 zł

19 -94,66 zl
18,40 zł

8 8,60 zł
5330,57 zł

6000 000,00 zł
5 UOO 00 zł
80000,00 Zł
18000,00 zł
3300,00,ł
400,00 zł

46862,00 zl
15062,00 zł
49771 00 zł
43T,OOzł
84942,00 zł

7 1,95 zł
126.05 zł

10000,00 zł
2200,00 zł

k ta po zm.
kwota. po zm.
kwota. po zm.
kwota p-ozm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kweta po zm.
kwota po Zm.
kwota po 'lm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kv ota po zm.
kwota po zm.
kwota. po ZI1l,

kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota p-ozm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
Kwota po Zm.
vota po Zm.

kwota po zm.
kv ola po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
b ota po zm.
kwota po. Zim,
Kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po z n.
kwota p-ozm.
kwota po zm.
kwota po zm.
Kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po ZIn.

964 060,00 zł
23000,00 zł
16100,00 zł
42000',00 zł
817 100.,00 zł

5650,00 zł
Il4 050,00 zl
18400,00 zl

l l77 399,00 zł
185607 00 zł

6725,00 zł
419444,00 zł
68846,00 zł

64- 8484,00 zł
I us 028,00 zł
232009,00 zł
6487 i6,OO zł
99 9l5,OO zl

4925793,00 zl
&65 343,00 z!

I 085 l83,00 zł
14021,00 zł

991,00 zł
61 305,00 zł
405 778,00 zł
7 694,00 zł

196,OO zl
195~,66 zł
4238,68 zł
6 157.2_ zł
9'11.93 zł

B 048 644 OJ zł
55000,00 zł
199 82.,00 z.ł
223 000,00 zł
69239,00 zł
12781,00 zł
609 200',OOzł
630000,00 zł

I 129 602,00 zł
204 831,00 zł
49372900 zł
4 18l,95 zł
72005 zł

50800,00 zł"
2200,00 ł
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li. W załączniku Nr 6 do Uchwały dokonuje. ię nast pujących zmian:

l) zmniejsza Się dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
dla placówek oświatowych niepublicznych
z przeznaczeniem na Dofinansowanie kosno związanych z prowadzeniem szkół niepublicznyr::h
- kwa lifikacyjne kurs)' zawodowe
w dziale 80] , rozdział 80] 5] § 2540 o kwotę 320000.00 zl do wysokości 4 223 073,00 zł

2) zwiększa się dotację dla jednostek sektora finansów publicznych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. "Dostawa sprzętu podlegajqcego zabudowie
na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole"
w dział 851, rozdział 85111 § 6220 o kwotę I 600000000 zł do wysokości 600000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

,1. Różnica między dochodami a. wydatkami w kwocie 9'324139~27 zł stanowi deficyt budżetu
pm: iatu którego źródłem pokrycia są wolne środki o których mowa wart 217 ust 2 pkt 6 ustawy
oraz nadwyżka z lat ubi egłych."

13. Ustaloną w § 7 Uchwały budzetowej rezerwę ogólną. w wysoko' ci 890 416,59 zł zrnniejsza si
o kwotę 609900,00 zł do wysokości 280 516~5921.

14. Uchyla się § 10Uchwały budżetowej w brzmieniu: Ustala się lirnit zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2018 roku w kwocie 2 000 000,00 zł,"

§i2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WicepfZiewodnicząey
Rady Po I., olskiego

ZdzisI



UZASADN ENIE
do chwaly Nr LIV/350t2018
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 17 paźdiiernika. 2018 roku

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu ociem urealni nia planu dochodów i wydatkó _ > które
wyn ikaj .- z następujących przyczyn:

l. W § 1 ust. l Uchwały budżetowej ustala się p>~aD dochodów budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 87 521 993 66 zł.

ł. Docbodx budietu pow_atu zmn.it~jsza się o kwotę 726138.00 zł
a) dział 851-0chrona zdrowia o kwotę 710957,00 z.

rozdział 85156-Skladki na ubezpieczenie zdrowotne uraz świadczenia dla osób nieobjętyeb
obowiązkieol ubezpieezenla zdrowotnego (zadani zlecone) o kwotę 710957,00 zl
§ 2:110 Dotacje celowe >otnymane z.budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adrntnlstrac]! rządowej oruz
lnne ZAdania Z'econe ustawami ~-aliiZOWanf'przez powiat
Zmniejsza się plan dotacji celowych na 20] 8 rok (Pismo Wojewody Wielkopol kiego Nr FB-
Ul] J.. .2018.7 z dnia 09.10.20181".) celu dostosowania poziomu środkóv do zakresu reali ov anych
zadań.

b) dział 852- Pomne społeczna
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej
§O·940Wply'ń'y z rozlh:~R/zwrotów z lat ubiegJych
Zmniej za si plan dochodów w DP W Koje w związku ze zmianą klasyfikacji.

o kwotę 15 181,00 zl
o kwotę 15 181,00 zł

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę ] 92 794,66 zł
a) dzial 751- Urzędy naczelnych erganów władzy państwowej, kont oli iochrony prawa oraz

sądownictwa o kwotę 5 650,00 zł
rozdzial75109- "Wybory do rad gmin, rad po iarów iscjm·ków województw, wybory wójtów~
burnnstrzów . prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe iwojewódzkie· (zadania
zlecone) o kwotę 5 650~OOz.
§ 2110 Dotacje celowe otrz manc z. budżetu państwa na z.adania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powtat.,
Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2018 rok
(Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-804-11118 z 8paździ mika 2018r) na zryczałtowane
diety dla członków powiatowej korni ji wyborczej,

b) dzial 754 -Bezpleczeńsrwo publiczne iochrona przeeiwpożarowa o kwotę 5 000,00 zl
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania złeeone)

o kwotę 5 000,00 zl
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budtctu pań twa na zadania bieżące z,zakresu admmistrae]j rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
Zwiększa się plan dotacji celowych na 20] 8 rok (Pisma Wojewody Wielkop(jl.~kiego r FB-
1.3111,366.201 _7 Z dnia 28.09.2018r.) z przeznaczeniem na zakup paliwa 'IN KPP P w Kole.

c) dział 756 - Oocbody od osób prawnych. od osób r1Zyczllych i od innych Jednostek
niepostadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

O kwotę 20 000,00 zł
'iących dochody jednostek 8amon:ądu

o kwotę 20 000,00 zł
rozdział 75618 - "'pływy z tnnych opłat stano
terytorialnego na. podstawie ostaw
§ 0420 Wplywy z Ophłty Immulilikacyjn j'
Zwięks a się plan dochodów w Starostwie Powiatowym celem urealnienia planu.

d) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 28263,66 zł
rozdzial 80115 - Technika o kwotę 8473,00 zł
§0840 wp>tywy ze sprzed aty wyrobów
Zwiększa się plan w ZSRCK W Kościelcu związku ze sprzedaż na ion mieszanki j .czmlcnno-
łubinowej oraz łubinu w skoli tnego,
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rozdztał 80153·~Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiahiw ćwiczeniowych (zadania zlecone)

o kw otę 19 790,.66zl
§ 21 HI Dotacje celowe Qtrz rnane z budżetu pHóstwu na zadania bieżące z zakresu adminlstraeji rządowej oraz
inne zadania. ~Iecone ustawami realizowane przez powiat,
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2018 rok (Ptsmo Wojewody Wielkopolskiego Nr FE-
1.311L 5,J018.~ dnia ~7.09.201 r.] z przeznacz niem na "" 'Po~aż nie zkół w podręczniki.
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników
mat riałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych v przypadku szkół prowadzonych przez
osoby prawne inne niż jednostki samorządu tery orialnego lub o 'oby fizyczne.

e) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 35881 zł
rozdzia185102- DQmy (lOmocy spoleczne] o kwotę 35881,00 zł
§ 0910 Wplywy z pozosta tych odsetek
§ 09'50 Wplywy z ty lIlłu kar iod zkm'owań w nfkając.r~b z umów
Zwiększa ię plan dochodów w DP . Kole:
- z tytułu odsetek z r-ku bankow go: 700,00 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z unów: 35 181,00 zł ,vY związku ze zmianą
klasyfikacji budż towej . 1 - 181,00 zł) oraz z tytułu prz widywanego od zkodowania za uszkodzone
zadaszenia balkonów budynku głównego DPS (20 00000 zł).

ł) dzial 855 - Rodzina o kwotę 858.00,00 zł
roadział 85508 - Rodziny zastępcze (zadania zlecone) o kwotę 8S 800,00 zł
~ 2160 notacje celowe otrzymane z bl!uł:tetu państwa na zadauda bieżące 7. ntkresu admjni.stra~ji rządowej zleeune
powśatom, ZWiąZ811 z realizaeją dodatku wychowawczego oraz dodalklł do zrycza.Uowanej kwoty stanowiąeyeh
p.omoc pa ńst Q w wyc.h owa niu dzieci
Zwiększa się plan dotacji celowych na '018 rok (Pismo Wojewody Wielkopol. kiego NrFB-
1.3111.35 .2018.8 z dnia 08.10.2018r.) z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego,
o którym mowa w usta i o wspi raniu rodzin)' i systemie pieczy zastępczej,

g) dl.iaI9·00- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10000,00 zl
rozdzial90095 - Pozostała dzialalność o kwotl( 10000,00 zl:
§ 2460 Środ.ki otrzymane od pozostalych jedno tek zaliczar ych do sektora ł1o.allsów publicznych POI re a iZII je zadań
bie:tącycłl jednestek wliczanych do sektora flnan ów pubhcznych
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną nagrodą przez ZSE-A w Kol ze rodłów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za projekt

"Tydzień na. lo, 'e natury' ,
h) dział 926- Kultura fizyczna o kwotł( 2 200,00 zł
rozdział 9260-5- Zadania w zakresie kultury ftzycznej o kwotę 2 200,00 .zł
§ 2'110 DotllCj.;i celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowe.} udziJełlll:lej I:II[ędzy jednostkami saraorządu
terytorialnego na dol'io;ln$Owal1lie własnych zadań bieżących
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gm. Kościelec
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych Orlik 2012' przy ZSRCKU w Kościelcu
(Uchwała Rady Gminy Kościelec Nr X VIllt'27/18 z dnia 04.10.2018 r.),

II. W § l ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 96 846 132,93 zł.

I. Wydatki budże~~ QQwiatu zmniejsza się o kwotę 2 456 653,57 :zł
a) dział 700-'Gosp.odarka mjeszkaninwa o kwotę 1840000 zl

rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 16 100,00 zl
Zmniejsza si plan wydatków Starost vie Powiatowym w Kole celem urealnienia planu.
rozdzial 7000S-Gospodarka gruntami i n.ieruchomościami (zadania zlecone)

o kwotę 2 300~OOzl
w Kole, c lem urealnienia planu.

o kwotę 2 000,00 zł
Zmniejsza ię plan wydatków w Starostwie Pov rjat.o\\rytn

b) dzial 7S0-Administracja pubłłezna
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rozdzial75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 2 000,00 zł
Zmniejsza się plan w Starostwie Powiatowym w Kole celem urealnienia planu.

c) dział 754 -Bezpieczeństwe puhliczne iechruna przeciwpożarowa o kwotę 3400,00 zł
rozdzial 75411- Komendy powiatowe Państwewe] Straży Pożarnej (zadania zlecene)

o kwotę 3 400,00:d
Zmniejsza się plan wydatków w KP.?SP w Koł~ celem dostosowania planu do zakresu realiżewam ch
zadarł.

d) dział 758 - Różne rozliezenia
rozdział 75818 - Rezerwyogólne i celowe
Zmniejsza sie plan wydatków na rez rwę ogólną.

e) dziaI8,01-Oś",'iata i wyehewanie o kwotę l 028 996t57 zł
rozdzial80146 - Doksztaleanie i doskonalenle nauezyeieli o kwotę l 568,00 zł
Zmniejsza się plan wydatkóv elern urealnienia planu o kwotę 6 432,00 zł w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 4 000,00 zł
Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 2 432,00 zł
Różnica w bocie 4864,00 zł wynika z kompensaty paragrafóv dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.
rmdzial80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 320 lOOtOn zl
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakre u realizowań ch zadaj' w:
- Z ReKU w Kościelcu o kwotę 100,00 zł,
- Starostwie Powiatowym w Kole o kotę 320 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i pochodne jednost k o w-iatowych.
rozdział 80195 - Pozo tała działalność o kwotę 70732857 zl
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań:
- w ZSRCKU \ Ko 'cielcu o kwot 6 227 57 zł, w ramach projektu pn. , Ponadnarodowa mobilno' ć
ucznić i absolwenta Oraz kadry kształcenia zawodow go ".
- w Starostwie Powiatów m w Kole o kwotę 706 70 I ,00 zł, na wynagrodzenia ipo hodn
w jednostkach o światowych.
Różnica w kwocie 5 600.00 zł wynika z.kompensaty para gr fów dokonanych w Postanowieniu
chwały.

f) dzial851- Ochrona zdrowia o kwotę 710957,OOzl
rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania. zleeone) o kwotę 710957,00 zl
Zmniej za się plan wydatkóx PUP w Kole w związku z zmniejszeniem planu dotacji celowych
na 2018 rok (Pismo Wojewod, Wielkopolskiego r FB-131 J 1.38 .2018.7 z dnia 09,10201 r.I ,

g) dzial852 -Pomee społeczna o kwotę 83000,00 zł
rozdział 85202 - Domu pomocy społecznej o kwotę 83 000,00 zl
Zmniejsza ię p au wydatków w DPS w Kole celem dostosowania planu do, zakresu
realizowanych zadań.

o kw otę 609' 900.,00 zł
o kwotę ,609 900,00 zl

2. Wvdatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1923310,23 zł
a) dzial600~ Transport i ląt'Zność o kwotę

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę .5000,00 zl
Zwiększa ię plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na zakup usług pozo. tałych w celu
dokonania wideofilmowania dróg na trasie przejazdu pojazdów tran portujących węgiel brunatny na
odcinku około 14 km, w celu udokumentowania stanu nawierzchni t Ich dróg.
Środk' na ten celpochodzą z rezerwy ogólnej.

b) dział 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 18400,00 zł
rozdzial70005-Gospodarka gnmtami i nieraehomeśelami o kwotę 16100;00 zl
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na zadanie pn.; Wykup

5 000,00 zł
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użytkowania wieczy tego nieruchomości przy ul. Prusa w Kole to, Środki na ten cd pochodzą
z przesunięć pomiędzy § w planie wydatków W tym rozdziale,
rozdzial 70n05-Gospodarka gruntami i nieruchomości.ami (zadania zlecone)

o kwotę 2 300tOOzł
.?wię~za się plan wydatków w Starost~'i , Po~~towym w (_o~ew celu, realizacji bi ,żąc~ch zadań.
Srodki na ten cel pochodzą z przesumęc pomiędzy §§ w planie wydatkóv w tym rozdziale,

c) dzial 750 - Administracja publiczna o kwotę 22 000,00 zl
rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 22000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym wole na wynagrodzenia bezosobowe
oraz na zakup tablic reje tracyjnych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§w pianie
wydatków w tym rozdziale oraz ze zwięk z nych dochodów

d) dział 751- rzędy naezelnyeh organów władzy państwowej, kontroli iochrony pra.wa nra~
sądownictwa o kwotę 5 650tOO zl
rozdzial75ł09- \Vybory do rad gmin, rad powiatów is,ejmików województw, wybol1' wójtó,,',
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne~ powiatowe iwojewódzkie (zadania
zlecone) o kwotę 5 650,00 1.1
Zwiększa si . plan w Starostwie Powiatowym w Kole na zryczałtowan diet złonków powiatowej
komisji wyborczej _Środki na ten ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok.

c) dział 754 +Bezpleczeństwe publitzne i ochrona przeefwpożarowa o kwott; 8400,00 zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowe] Straży Pożarnej (zadania zlecone)

o kwotę 8400,00 zl
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kol na:
~konserwację i naprav ę sprzętu oraz pojazdów: 3 400~OOzł,
- zakup paliwa: 500000 zł.
Środki na. ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków ze zwiększenia planu dotacji
celowych na 2018 rok.

i) dział 801-0świata i wychowanie o kwotę 943092,23 zł
rozdzial80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 78 4,8J~OOzł
Z\ ięk sza się plan w ZOEW w Koje na wynagrodzenia ' pochodne.
Środki na ten cer pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego,
roz-dział 80111- Gimnazja specjalne o kwotę 31047,00 zl
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole n wy ragrodzenia i pochodne.
Środki Da ten cd pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków Starostwa P wiatowego.
rozdział SOllS - Technika o kwotę 478452,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
a) ZST w Kole o kwotę 16974600 zł:

- na wynagrodzenia i pochodne,
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatów go,

b ZSE-A Wf Kole o kwotę 115 920,00 zł:
- na wynag odzenia i pochodne;

Środk: na ten ce] po hodżą ze zmniej zenia planu wydatków Starostwa Powiatowego.
c) ZSRCKU w Kości lcu kwotę R4965 00 zł:

- na zakup na ion do siewu oraz paliwa i nawozu celem uprawy gruntów ornych: 847300 zł
- na wynagrodzenia i pochodne: 76492 00 zł.

Środki na t n cel pochodzą z dochodów oraz ze zmniejszenia planu wydatków Starostwa
Powiatowego.
d) ZSP Kłodawie o kwotę 107 82] ,00 zł:
,-na wynagrodzenia i pochodne.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego,
rozdział 80117 - B·nmżowe s1;koły I stopnia o kwotę 120 OOO~OOzł
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Zwi k za si .plan wydatków w ZST w Kole na wynagrodzenia ipochodne. Środki na ten cel
pochodzą ze zmniejsz nia planu wydatków Staro twa Powiatowego.
rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące o kwotę 122714,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i po hcdne w;
- ZST w Kole o kwotę O442,00 zł
~Z.·p w Kłodawie o kwotę 1062-,00 zł,
. - LO w Kok o kwot. 61 64700 zł.
Środki na ten ceł pochodzą z zmniej z nia planu wydatków Starostwa Powiatowego.
rozdztal 80134 - Szkoły zawodowe specjalne I o kwotę 58700,00 zł
Zwiększa się plan wydatl ów w lOEW ,~'Kole na wynagrodzenia. i pochodn :.
rodki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków Staro twa Powiatowego.

rozdział 80 J 46 - Dokształcanie i doskonalenie nauezyeieli o kwotę 1 568t'OO zl
Zw] ksza si plan wydatków a. kwot 6 432,00 Zł W :

a) ZSRCKU w Kościelcu o \ ot 4000)00 zł, na szkolenia, zakup materiałów i urządzeń oraz
wypłat diet w związku z podróżą łużbo 'ą zagraniczną dla nauczycieli produkcji zwierzęcej na

b zpłatne s minarium,
":rodki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy. § w planie v.,. datków w tym rozdzielę.

b) Starostwie Powiatowym w Koje o kwotę 243200 zł na zkolenia,
Środki na ten cel pochodzą z przesuni ć pomi 9Zy S w planie wydatków

Różnica w kwocie 4 864,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.
rozdzial 80151 - Kwalifikacyjne kUI'sy zawodowe O kwotę 2,6 IlO,OO zł
Zwiększa się plan wydatków w;
- ZSRCKU w Koś i-l u o kwotę 10 040,00 zł przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń
i pochodnych.
Środki na ten el pochodzą z przesunięć pomiędzy § w planie datków oraz ze zmniej zenia planu
wydatków w taro lwie Powiatowym w Kole.
- ZSP w Kłodawie o kwot 160702,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.
_Środki na ten cel pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków Staro lwa Powiatowego.
rozdzial80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznłków~
materiałów edukaeyjnyeh lub materiałów l-wicv.eniowych (zadania zlecone) o kwotę 19 790,66 zł
Z» i ksza się plan wydatków w ZOEW w Kole na wyposażenie w podręczniki, mat dały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników
materiałów edukacj jnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzon ch przez
osob prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
Ś odki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dotacji celowych na 20 l8rok.
rozdzial80195 - Pozostała dzialaJnośe o kwotę 6227,57 zl
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu.
- o kwotę 82] 38 zł: na składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń zakup materiałów i podróż
służbową zagrani zna - dotycz proj m Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz
k dry kształcenia zawodowe ro".
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie" ydatl ów w tym rozdziale.
- o kwot 5 600,00 zł na kurs j zyka niemieckiego dla uczestników ~tażu w ramach projektu pn.
,,' faz zawodov y uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszejpracy". Środki na ten ceł
po hodzą Z rezerw ogólnej.

g) dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 600000,00 zł
rozdzial85111- Szpitale ogólne o kwotę 600000,00 zł
Zwiększa się wysokość dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 'Opieki Zdrowotnej W Kole
z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. Do ta a sprzętu podl gającego zabudowie
na wypo. ażenie budowanego bloku operacyjnego w SP ZOZ Kole' .



-6

Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.
h) d:z:ia1852 - Pomoc społeczna o kwotę 103000,00 zł

rozdziaI8~202- Domy pomocy społeezne] o kwotę 103000,00 zł
Zwiększa się plan wydatl ów dla DPS w Kole ul. Puniatowskiego 21 na wynagrodź nia bezosobowe,
zakup wyposażenia pokoi mie zkańców oraz na zakup usług.
rodki na ten cd pochodzą 7. dochodów oraz z przesunięć po niędzy § w planie vydatków,

i), dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 119' 768,00 d
rozdział 85401- Świetlice szkolne o kwotę 3 700~OOzl
Zwi ksza się plan wydatków w Z P w Kłodawie na wynagrodzenia i pochodne. Środki na ten cel
pochodzą ze zmniei szenia planu wydatków w tarostwie Powiatowym w Kole.
rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki szkolnu-wychowawcze o kwotę 46862,00 zl
Z\ ięk za si plan w ZO W w Kole na wynagrodzenia i pochodne. Środki na len cd
pochodzą ze zmni jsz nia planu wydatków w taro. lwie Powiatowym \v Kole,
rozdz.ial8S406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 15062,00 zł
Zwiększa się plan \ ZOEW w Kole a wynagrodzenia i pochodne. Środki na. ten cel
pochodzą _e zmniejszenia planu wydatków w Starostwie owiatowyru w Kole.
rozdzia.185410 - Internaty i bur y szkolne o kwotę 5414400 zł
Zwięk za i plan na wynagrodzenia i pochodne:
- w ZOEW w Kole o kwotę 24 20800 zł
- w SRCKU w Kościelcu o kwotę 29 936,00 zł .
Środki na ten cel pochodzą ze zmniej zenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole,

j) dzial8S5 - Rodzina o kwotę 850 800 00 zl
rozdział 85508 - Rodziny zastępcze (zadania zlecone) o kwotę 85800,00 zł
Zwiększa się plan w.. PCPR w Kole z prz znaczeniem na realizacje dodatku wychowa, czego.
o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodzin i ystemie pieczy zastępczej.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dotacji celowych na 2018 rok.

k) dzlal 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środo ~ ka ° kwotę 10 OOO~OOzl
.'ozdziaI90095 - Pezostała dzjalalBQŚĆ o kwotę 10 OOO~OOzl
Zwiększa się plan wydatków 'IN ZS -<-Aw Kole. Środki pochodzą ~ Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Srodowi ska i Go 'podarki Wodne] w Poznaniu, będące nagrodą dla Vt,rw.

jednostki za projekt pn, Tydzień na łonie natury" zgłoszony do Konkursu pn. ,Działania
proekologiczn i. prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolski go·' - XIX
dy ja! 2018r.

I) dział 926 - Kultura fizyczna o kwotę 2200,00 ł
rozdzial92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 2200100 z.
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na wymianę linek siatek i zawiesi
piłkochwytów na boisl u sportowym,
Środki pochodzą z otrzymanej pomoc' finansowej z Gm, Kościelec z przeznaczeniem la bieżące
utrzymanie boisk portowych "Orlik 2012 .



Plan finansowy dochodów na zadania .zl.eeonena 2018 rok
Zalącz ik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kol skiego Nr LlVf350f201 a z dnia 17 jJaŻdlzi.emika 2018 F. W spraVl.cie wprowadzenia z:mlan w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok

D2!1ał RQZdziaI Para(lraf Treść Po zmianie
-

TQO Gospodarka m I.eszI!anIoi.1oa 101219,00

7000s GbspodilJłi:e. gWl'ltaJnł i,nlel'1,ld1omosciam. 101269,00:
Dolacje celowa o!rzymane z budt.ew p:msm,a na zadania bietqce z zakresu admlnislracji ~dovłej oraz iIme zooo!lf'i<tzlaoona I

2110 ustawami realiwwane I)rzez powiat 'I Hl1269.00

710 Ilzłatąl~ lAIugawa 647000,00

710 :il Zadania 2 2a1t;~$U~ I kartogratij 100 l)(lO,OI} ,

211D Dmaqe celowe otrzymane Z I:Jl~etu j)aAsfwa na zadania bletące z zakresu adrnil1tstra.cj1 rządOwe) Ól'az IMe ~dania zhrone
1'&aOOO,OOustawami realizowana przez pawia!:

71015 ł>{ridUlr bud'Jwtarly 4(11 000,00

2110 [Jotacje celD',ye oI~alie Z bl:Jd2.elupaństwa na Z8Cfallla blętąp! z zakres« adminlSlracJllZącfc:iWej oraz. inne zadama złacOil1e
481000,00ustawami r@allZ<lwane przez powlal _

750 Admlnf$ttaGja pubf ~ 188 800,00 I

I
750"11 1.J~'dywojeWódzkie 165803,00

2110
ootacje"«ltoWlfotrz.ymaooz btKUeltl pa~stwa na !.'adal\ia bietące uakiięsu adrrinistr.acj~rząElowej Ql'az iME! zadania.-zeoone

'65 803,01'-usIaw,ami realizowane prz~t. poWiat
-

7504S Kwa1lf1~a WQlskaMI 23000.00

2110 ' OoIaCJe oe.fowe otrzymane z.budżetu, pah$,twa na zadanra t»eż...ą0i!Z z,all:re$u adminislraCJi rządowej oraz inne zadania zecone
:23 000,00

1

uslawami realJżowane przez powiat

751 Unędv f1KHllI)'ch QfBiUlÓW~ pa~, kooCtoll! odItoR)l pr1IWBI oraz ~lctWa 592BII,OO

15t09 wYbolY ck! rad 9m'~.~ powiirtów i~mlkó'w wojew.6dz1w, wybo!y'Wó!tów, oorn:lstIil.ÓW I p~i1I<Iw miast oraz l'efereotta !1l1i:nQl!i, 59289,00pcwl~Q'IW i re
2110 Datacje celGwe Oll'Z:l"Oanez budżeru piii'lstwa 1'101 zatlal'lia bieżące z żal<res,u: administracji rządoWej CII'aZill'l~ zadania zh!cone 59289,00.,u:otawaml realizowane przez powiat

752 Obrona. narodowa 36,",00

75212 IP~ wy~l obronne 6200.00

2110
Dotacje celbwe otr:t)'lT'Ial1lll z bLJdżelUpaństwa na zadania bieżące z z.ak~e$uadministracji rząClowej oraz Inne zadania zlecone 6200,00ustawami rea,llzowane przez IpoWIat

7'5295 ~tala dzlałall1~ 3044&,00

2110
Dotacje celowe obzymarie 2 bud%etu par\stwa na Z:adleJ1!a bl~ta.ce z zakresu admll1lstracji rządilwej oraz; iMe z:aaa."la %lBCOI'l@ 30448,00

- uslawami realizowane PlZez powi.al

7Sc 8ezpł~ństwo paIlIk:me Iochrona ~ 5047711.00

I 75411 KomeOO'jl' ~atO'I'Ie Pilń5twov!ej Sttaly: POUIfJ1ĘIj 5M7T17,OO

211,0 DaIacie celowe olrzymarie z budt:e,u państwa na zadania biletące z zakreśu adm1nisłracji rządowej oraz Inne zadania zlecone 4697717,00
ustawarri realizowane plZeZ pOWial

6410
' Dotacje c.e1oWB ol!zymane z \)~ państwa na irM~t)k;ia IIzakupy inW'e:;I}I~n~fz zakresu ac:lmini$1JrścJl~dowej 00łZ inne ~dan[.a. 350000,00.

I
zlłłeone ustawami ~:aIQ:()'Nane przez ~at



76& Wyrn lar spnnvied1iwcłef 250416.00

I 75515 Nfe«lplal apornoep~a 256416100

2110
Datacje celO'We ó4nYlTi~!lW z bLKI:tetu państwa na zadania bieżące z zakresu admini&mql rządowej or8Ź rfilie rii.darlla :z:1econe '25(1416\00: ILJS1;awamir@alizO\valle pJZeZ:powiat _

801
, <Mwf.ha I wwythowanie 1915ó,l:ił
I

I 60153 Zap:wn!erie uc:zt1lOm ~wa do ~aIIl'!e9o dos~m podjęczl11l<óW, llI1ateliiałówed~nyth(u1) materiał9w twiczG!'l OW\i'd'I 19700,66

2110
I)ojacje celowe o1nymalle z budżetu państw.fila Zadan~ bla::ąca Z z:$rresua.dminlstracji ~ (]flIZ inne .zadanr.a zlecone 19700,66

I ustawami r:ealizowane ,ptZeZ powiat

8S1 OchtoAaJ ,:ldrowła 1200562,00
-

I
8S156 IS~ na Wezpier.zlffiie .ldl"ClWOtlle OrK śwladl2enia dla,c5ćb nte OIbjęlyO obowiązk!eml~~n'a. z:<t~, 1 2(1Q 562.00 I

,
2110 DotaCje -~lowe o~aM;: budtSIU państwa na zadania bieżące z; zakresu ad'minlS'lracJ' rz;ądQwej ,orazinne zadania zleoone

l 1200562,00ustawami realizoWillle p!7!ez pow,iat

8SS :R~1na 5235111.00

85504 'WspJeml'ne, wdzill)' 24000.00

2110
Dotacje ce!o.ve olrzymane z: budZe1u paii5twa na zadania biEt~oo z zakresu adminislrncji JZądO\'rej oraz inne zadania zJecone 24eoo,ooustawami realiroNans przez powiat --

S5608 AoozrnyU!~ 498 716,00

I D1lfacje oelowe cmymane z biJdZeti:l pal'i$t";~ ng zadania bieżące z zakresu adrrinis11.iJ,q1~owel: %fecone
49& 716.00:imO powlat>eGn, związane..z realiz;acjtl dod IIS-Wicł:II:WI'~O oraz cłOOalku dozryczallcw.anej kY.IOly slaoowiących

pomoc państwa w wyc:howywanFu dzieci: ,

Razern~ 8.075 010,66, I



Plan wydatków majatkowych na 2018 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady p.O'Wiatu Kolskiego Nr UV1350/2018 Z dnia 17 patdziemika 2018 r. w sprawie
wprowadzenIa zmian w bud2ecie powlatu kolskiego na 201'8 rok

DziaJ Rozdtiał Paragraf Treść Wartość,

&:10 Tl"a~rtllącznołt S 8&4 29G,®, - I

I 60014 IJrogfplilllcme ~atawe &864 296,00
,

6050 \IVy"(t!~kil irwreslycyjne jednostek boo!.et~ch 8 699 200.00
,

ill3udoori'l chodnika J)rz~ drodze pOWiatowej nr 3412P w TurzymIwie 50000.00

I'BudO'Na dtogr powlal=j nr 32{J6 P lucz:twrw-OlZewce ,I 86016.00

I Przebudowa mostu na rzece Rgilew,.:e w f"IlIiS'jsOOWQŚclBarłogl 80000,00

I
- -

p~ udowa cllodflika w pa5ie d ogi powj~Q'Nej ru 3218P w Kośe!elOJ I 300000,00

I

,
Przebudowa drogi pGWial~ nr 215OF' DomSlnikow-K01ikóW 300000,00

PrzełJudcwa drogi pO'>'llialCl'Wełnr 319SP w mleJsCCWQ$ti Mikolaj6wek S7000,OO

PlZebUoo.va drogi pm\lialOW'eI nr 3206P IN mlejsCCWQścl Borki
,

63'000,00 i
!

PaeIllJClOlNa drogi powlalO'lvef nr 3400P 300000,00

!~, Przeblloowa drogi pl;lWialOW'eJnr 34-0-3P na oclcinku Powiercie KoIoo& ,
000Leśnica -~ • I

przełmdowa drogi powiatowej nr 3400P G!ogowaoChelrmo na odcinkii-
75000,00drogi w miejsoolfoSci L~rudz

Prz:ełmoowa drogi powlalO'lvej nr 3408P GWgowa.che!mno na odcink'u 0,00d!ogl w mniejsOO1lioSci ChebnnD ParoeJe

Prulmdowa drogi powialowej Nr 3400P Umień-Osuew 5.QO000,00
Przeb~VI'a. drogi powiatowej nr 3410 Rdutów-RycetZe\V I 3411P Wm. ,

Rdutów 150'000,00

'Pl%eblJClowa,drogi powiatowej nr 34131" VI m, Dług' I 100000.00
, PrzebLJdowa- drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielk.a - Li$ice na

Iodci~1.I dl"(jfJiw m[ej&cowości Chełmno Parcele- 50000.00

P'l:Z.@bLid(jiNa drogi pcwlalO'1Vej nr 34171" Ku,pjnin • Krze'j~o na odei nku 200 (J(JW)()
drogi KupinIn - Karszew - Krzewo
Pl4ebLid'owa drogi powiatowej nr 34191" VI miejiscowo$ei SOkoło<NO i 190 000.00KIi!lAcz@wSmużny Czwarty
Pl'2sbUldowa drogi powiatowej nr 3421P ohruś.ein ~ AogU$tył'l6w na 175000,00odcinku drogi Ohniśein - AugulStyn6w
Przet>wow3 Clrogl pqNlatO\ovej nr 34241' wmiej:scowośei Kielczew Smu~flY 204600',00Pierwszy . _
Przebudowa aróg pOWiElotOwy~ W Gminie GrzegOflew w tym:

I .Przebudowa drogi p~l~ 3429f> w 1'1'11jscO'l'Ioścl By.llce" • 500000',00
I~ "Przebudowa, drogi powialaw'ej 342:8P w tniejsCO\!IOŚCI PO,,"I~tÓWDołny-.

"Przebudowa drogi powialowej 34I)4P Grz~rzew- TamOwk.a"
Prz.ebudowa dróg powiatowy~h w Gml!lle BOIblak. W l:trtL Prze-oodowa
drogl powiatowej nr 3199P Mą1Iosey I'I-Przybylów, Przebl.ldowa d~
powia'ow~l IV 3426P Hflerowo-Olszak, Przebudowa drog' powraIowej nr 600000.00
3400P Brtt&N, prz.e_budcwa. tjrog:l P'O'I"iatow j n 3427P w rr.i@'Jsoowos.ol

I I<~sz.e
I 'Przebudowa rtawierz:chrtl odcinka drogi pó,\vlaloweJ nr 3423P Osiek Wielld

,

-Czołowo 250 000.00

P~e'budowa nawielZCtml od~nka drogi powla!OWflJ nr 3426P Hilel'OWO - 300000.00TI2!fl'buohów
. Pl2!ebuda.va sygnalizaqi ś.VioJe,lInejna s-ktzytowanlu ulic: Sienkiewicza- 100000.00I TOl'I,Jńsk.a-3-{Jo Maja

IP~ebodowa iJI.Pl'Z@Inyslowej w Kole 552400,00

Pl2!ebudO\oVli ulic:Torui\sklel"TO'ovarowej-Piaski w ~Dle 15000,00

I

! Prze:blldowa Ulicy Kościelnej w KłodawIe 614280,00
-

Przebudowa ulicy PCK w Kole 30000.00

:!PIZ->ebudowa ulicy Slel'1k~icza w KO,le na odcirdlu między ul. 800000.00. Sie.nkie'Mc2a a ul. 3 Maja
--

f'1'%e'btJdowa ulicy Szkolnej w PJZedczu 000000,00

Rozbiórka is1niejącegO ~biektl,P mostQiN!!tgo I bLJdl:Jwa ~J)\l$ti.l w Ciągu 1327000,00~drogi2_owialowe; nr 3407P w m1{tjs.cowości 8ierzwienflllJ Dl.tiga Wieś

6000 ! \'Vydatki na zakupy Il'l'I!Iestycyjne jednoslek. blJdteloYlYGh 165000,00

StllJfl31 'I



ZakLIp' kosiarilt bijakowej do W'(kaszanla jloboczy ss 000.00
Zakup samochodu dostawc:zego dl' PCtWialowego Zarządu Dróg w Kole 130000,00 !

6600 R@'Z@'JWy na inwe5łyoje i zak.upy inwestycyjIle 0,00:I
Rezerwa celowa IIlll irwres!ycje i zakupy Inwestycyjne 000,1

I ,
- - - ,

700 'GOI!IpodarkJ mleszkanlOVill 1Ii .00.00

70005 Gospodarka gl'lI1ltaml1 nJeruchomcl5ciaml 16100.00
6061() \Nfd'atki na zakL41Y UlWeslycyjlle jedOO$t",k bLldlelo'IVych 16100,00

I

,Wykup UZyIkovtania wieczystego nien.Jch~mllśCl piZy ul, Pf\ls;a w Kole 16100,00
--

110 Dzfałalność usługowa 632731,50

71Q1:2 zadania z ukresu geodezjr i kattografii 532731,50

6057 Wydatki il'l'lv8'slycyjr.e jedllOStek budż.etowych o,od
Cyfryzaeja geodez)ljnych reJeSII'ĆW pubJicinych oraz uruc!homi!!nle
elek.lronlczn'fCh usług pul:JliCZll~Qh PO'Wi:i!w Kolskieg:o-lUslLig w ramach 0,00
pra.je:ktu

0059 Wyda. ki inviestycyJne jednostek budź.eto.vyeh I 0,00
Cy1'ryżacja geod~zyjnych rej~trćw publlCZJ1ych oraz urLiCnornlienii9
elekttoniczliyOli ~1U9 publicznych ~Dllvłalu KoIIsklego-usl'ugi w ramach 0,00.-. pltJjetlitu

6061 'rIWdatki na zalt:t.q:Jy inwestycyjne jJCdllOStek bucfżetov.yc:h 452821.5:2

CYff'YZa?J3 ge~~nycł1 r~jeslrów pubJicznych ~łI!Z 'uruchomienie
452821,52elektronlczrrych usllJ9 publicznych Powiatu KolsIClegG-%akl,lp

oprogramowania i S,pI2ę!lJ kQmi)\llerowegao

6009 1JIłojdalki ros zakl,Jpy imue5~ne iednos~1 budżCltCl'o'i.";cł! 79909,ga I

Cytl)l'Za:Ja geodezyjnych rejestrów pLlblic2I1)'CI'l o~rm: l.lrucnom.e.nte
ereklronoc::znych LJSłl(l publiczrlYch PoWICII!! KoIskiego-zakup 79909,98
oprogramowani<l i sprzęlU lIomRuterowego

700 Adminlstracja publit:zna 471000,00

75019 'Rad,!" p0'i'li31ćw t MODO,OD

6060 11JIJ'fi:datli;ina 1!akupy inwestycyjne jedf'lO<S.tI!!k. bLJdłEi!CMiy<:n ao oeaco
ElektroniCzny syslem glosowania wraz z S}'slemem cyrrowej transmisji 30000.00oorad'

75020 StarcstVl!a powiatolló'e 441000000'

6050 IN;datki inwestye'f)re jedllOiStłk bud2:e1oWycł1 400000,00
I

Budowa parkingu PlZY butlyr\ku B Słaroslwa P'owlatO'.lTl\9O !fol Kole 400 000.00 II

61060 'll'Wd:Ukl !'la zakupy Inwestycyjne jeooostek. booż.elowych 41000,00 '-,
System wczesnego wylaywania pota 22000,001

Zak\lp sprzętu komputerowego> wraz z fJiJrogral"OOWaniem 11000,00

Zakup sprzętu IOOmpl.iterowego.oprogramowania i licencji w StarosiWie 8000,00Powiatowym w Kot.!

754 Bezp[ecaństvio publlCZJ\8 , ochrona pne.clwpota-owa 1200000.00

75411 I Kcmeooy pa.OJłatowe Pań$łwoweJ Straty Potarnej 1 200 000,00I
-

0060 Wydatki 1'13 zakupy invtt!styqjno j@clnos!ek bootelO'l'lj'ch 1100000,00
Zakup crę.~ samochodu ratowniCZ,o ~ gasnlczego dla KomeOOy 1100 000,00 I
Powiatowe! f'SP _'IV Kole
'ZaktJp samochOdu ralownh:zo-gi3!$llic:zegc dla Komełuiy Powiatowej PSP 0,00
w I<QIe

6170 \IVpłaty jediWslek na par'lstwowy fundusz. t:el:crwy mi rmallSowanie ILtJ 100 ODMO
dofinal'lSO'Ivanie zadań in~tyĆy)ny~h
Dolil'lal1S'OWajlle do zakupu samochodu ratc'I\'rtlcz:o..ga!init:zego dla 100000',00
KPPSPw~oIe

, I

lm782,8O'80'1 Oświata IVII'Ichowanle

I
8I()1G2 Szkoty podstawowe ~pecjallle 4837'5.90

60.50 Wydatki inwestycyjne joolloslell budzeto.vych ~ 375,00
I

Zakup i montaż tJl'Ządmń krJmalyz:acj1 w Z@spofe Opiekul'lt.ZO- 4a 375,90
Eodukacyjno--\lWChowawczym W Kole



~,

~I

80115 TeCliulika 30742,00

851

6300
Dotacja retowa na pomoc finlliflsawą udzielaJlij międZy jedOOStkami
samorządu ter.tloriarl1~1) na dolin81'lSC'Wal;lie~a5nytł1 ZiltlWi,
illW'eslycyJnych i::::akup6w 11'1\111!stycyjl1ych

Strona 3 z: 4

6057'

136.500.00

61)50 30 742 ,OD
P!2eblld'oW~'WeWnęt~eJ '"$f.lI;lqT wocłociągowej prrecr.vpoi~rowcj
SZkOły 'IV lSRCKU W K~CierCL1 30741,00

60080,00

Wydatki inllreStycyjne jednoslek budż.etO'>'l)'Ch 6(10&1,00

&5111 Szpitale ogplne

49900,00
F'r.z:ełlUOOwawewnębzneJ Insta1:iCji wor:ilJCląg:owej p!'2EiwpoiaJiowej
szł:.cł1 W ZSF' VI KJodawie 10100,00

2433584,90

156500,00

Budowa sa~gimnastycZnej pr:zy Zespole Szkól ReKU w Kośćielou su COD.OO

6220
Dotacje cl!!Jl~ z b~ 11I!1 ~nallSowa!lie lub d'o1inaMowanie !<;o3złćw
realizacji inwestycji i zakul)l)w irrwestyc.yjllYoCh Innych jednostek seklora
f.iM-ansÓWpUbllczl\Ych

6000

Nowoczesne ted1no1c:oaia w ksztaloo.nfl.l zawoo'owym efell"lenlem rozwoju
90spoda~o Qi;l~~nu runkcjOr\Slnego powiatóW tureclliegi j lc"oIskiego-
przebudowa czętci booyt1kiu warsztatów ZST

0.00

ND'1VOGZ8S!l1~ 18cłloologi& IN kszJałceniu zawooO'llJym !!1!!m!!nt!m'1, KliZWOJU
:go<spodarrzego obszaru JUf'lkqon.ait1ego pOwiatów ttJrecł:ie!}O ikolskiego-
:wyposatenie wal'$Zta1ów ~kotn:r'Qh w ma~zyrlY i urząd;:enia

0.00

62 509,a.6

62500,3.8

6753.00

OofJmmsOlII'OIl'Iiedo zadania ·Dosla'llla, spUętu poolegllj~ceQo zabllOOwie
na W'iposażenie budowlanego bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole"

6753.09

Dofinansowanie do zadania f)I'1."R:ozłll.ulowa pIaCowni ba!iań
erido$~O\'lych w SP ZJJZ W Kolo·

0.00

6000 0,00:

Dofinansowanie do zadania pn, :-R.o:Wudowa, ~ehlldow" i modetnlrzacja,
'oraz wyposa%enie SP ZOZ w Korewraz z.ro~jem l.lsĄug medyCZll'!y'th
śwlaOcz'Onych na rzer.z mi~szkańCÓ1łł powiatu"
Zakup spgęt1J medy'cznegiO - pmmośMgO zeslawur. respiratora,
clefiblYlatora, blJiI'llłenowej Z redu~ liliapot~by I!;!:byP~Ięć I

I ergomfll'la roweKW~:egO na potrz.eby Poradni Kardiol'ogicznej

0,00

85141

:2~931,3t

iee 891,121

8048644,00

·Nr:mocz.esne tecłmGJcgje w ksztaloeniu ~il'II'Ym elementem rozwoju
QQIl.'podarcalgo obszaru runkcjonaln.ego pawiaf6w tureckiego i kolskfego-
lW}'IjXlS<lŻenie war=latów szkolnych w ~J1\Y iu~zahi:a

100 001.12

Nowoc.zesne fecMolbgie W kształceniu zawoaOl.vyn1 eJlementem rozwoju
g:>spoaarczegl) ebszaru funkcjooalnego powialÓ\'I Illrec:f.:iego i kolskiego-
pt;?;eb\ldcw<]lczęśd budyn1<u wa~:mt!ów ZST
NOWQćZe5ne t~hń610911;:' W ksZta4CenlL.I zawoooNYm elementem rmwnju
gospOdiarcZego ollszan,1 j'utjlcjQnOl1rlego ,pbwiatCw' tureckiego i k.ofslliego-
'M'j)csa:renlewarszlatów SZkglflY{:h iN maszyny i L1lZą[Jz-enia

Nowocz:esne tectlłwlcgie W ksz.talte'ntu zawooowym etemenlem ro:wofu
!il~podarczego ob$z.ar'U funkcjorw!lnego pcwiatów lure-ckiego i korskieglJ-
p~ebooo!Ma częŚći bu.dYl'Iku wal'Sltat6w zsr
Nawocz.esne techoologte w k~ałreniu z.awodov.ym et!lł'tl(tn'~m rozwaj U

I

gospodarczego o~:szar\j 'iXlkojonatnego PQWJató.oN tureoklego i kolskiego..
V;yjXIsazenie warsztatów szkollTych w rooszyrIY i ilr::ządzerlia

NowIlC2!I1.',SI'M!lecnnoklgie VI kgz~:łłreniu zawodO'>'JYffi elementem rozwoju
gQ~podarcz!gO obszaru fUl"lkqonalnego pawiatćw ł\lrecklego I kol$fo:il!!lg&
IWWlOSa1enie warsz:talów S2kolffilOO w rna$lyn:i I L.lrz~nia

Nowoezesnę tO'Chtiol09ie IN ~~i1ilii z~vodowym '!l'lcm.snt~ I'4lZw-oju
gO$pO(!'arczego obszaru fu~kcionalr'lego pC'Malow Il.Jrec:łJego iI.l~~kiego.
'iio"/posaze-nkiwarsztatÓ'iV s2lkolnych \'I ma~:r i uaądZenla

8173176,G

8048644,03

600000,00

420000,00

692.3644,03

100 eoo.co

93 291.00



Dota.qa oeltlli\l'a na pomoc fin.msową dla 'INoJewiXiztwa ViJielltopolsklieglO z:
I

prze.z!J1.aOZE',nieI'llI101dofinanscw-anie i~tycjl dotycząee~btidowy bazy 93 291,00
śmiglO'i\'ccwej SIU2by Ratowrliclwól Medyczt1e90 (HE.MS) na terenie

, lotniska MichaJM.N W Ostr·owjeWielkopol~kim

85195 F'amstala d!lałalPOU 31 241,615

Dotacje celowe pr.rekaUi1e do śamor.tądu" v.ąe.wćdrtwa. na irv.veslycje i
31241.6565:39 zakupy inwE!stycyjne ~lizowaM na podslawie p01OZUI'I'1ieł'1(umów)

o międZY jedi'lOslkami samof'Ul.du lery1orialnego
Dolacfe. cerowa na pomoc fLl1ansową dla Wojewlidzlwll \r'!J\ielkopolskiega. z
p.r.zezna=nlem 'U! r;łofjf)8ńsowanie ptojelttu pn.: ''Wypo.sażeI'lJe
środowisk informalyczny.ch w()jewódz1lićh, powialó'lrzy~ i rnie_lskiCł'l
podmiotów" leCZJliczydl W narzędzia il1forT'Qatyczne urno.tllwlaJące 31.241,66
wdfoZeJ1le Elekironicznej Dokumenlacji ~cznej oraz slwol2enie sieci

I'.'ll'jlTrliany danych mi!l'dey podrlllilltami le[2Jliczymi samorządu
. woje'll'ód:z:r.va"

852. Pomoc apateczna 235440,09

I
Fl5202

I

Domy pomooy ~poIec:neJ 235440,00

Dotooje celowe z trud1etu jedrłQ$tk.i S<l~U tetyt-oriiltnego, udzfelonl!l w

6190 trybie arI.221 uslawy, na dofinansowanie i westycjl VI ramach zadań 235.1\140,00
ZIIeCOf'IYcl'Ido realiz:acjl organiu.cjom prctllłaotzącym działall'lOść poz.ytku
publ~I'legO

DofiMfls.owanie do otakupu imor'll.atu wJIl4:'łł'IV DPS przy ul. BliZll'lOiw Kole 0.00

~
Zakup i montaż dżwi;g-u osobowego dra. Domu Pomocy Spoll!lcznllj S iós1r 235440,00
Oriorllslek "Ił Kola pl4y ul. Blizna 55

8M Ed1IIkaeyjnaopl:eN wveh~ 8113'3,00

Ir\Ulma.ty I bursy ukolne
,

811.33,008540 I

6D50 IWjda1ki inwestyC)i)fle jedllOO-1ek boote!~h 1'1113J.00
DCiSt,am j mon-lat Urz:ac1z8t'1 sygnalizacji :a1lam1ovlejw internaeie w 4(1000.00ZSRCKU lJiI KOś.Cielou
[){)stawa i menłaź u~deti systemlJ oświetlenia dIÓ9 ewa.ku-acy]nycłi 'IN 2:!S.000,00
irrtsrnade \\1' ZSRCKU IN KościełclI
Prubuclowa wewn~rzr1~l in~lalacji wodo(:i~j p.rzeciMlpożarowej w 16133.0D
internacie w ZSR.CK:U 'IIi Kosclełcu

Ra:rem 22 146 659,91:1 I



Plan finans'owv wydatków na zadania zlecone na 2018 rok
Z.ałącznik Nr 3 do Uohwały Rady Pmviatu Kols iego Nr UVf3S0/2018 z dnia 17 października 2018 . W spravńe wprowadzenia zmian w budżecie pO'.vlatu kolskiego na 2018 rok

Dzi~ Rozdzf-al Paragraf TreŚĆ Pozmianla

1'fIO Gospodiatka mlouJo:.iłn~ 101 269<,00
--

70005 GosPco:laf1ę..a 9'f1I11aml tltel\Jchom~ciatni 1()1.ZOO.00

4010 Wyl1agroclZeoo,osobowe pracown:lkÓ"w I 51500.00 .
--
4040 ! Dodatkowe, Wi;'ł"IagrC<lzenie rOClJ'1e 6000.00

1

4110' ! SkłiWt-d [la ubezpieC2:llnfa społeczne 9613.00

43.00 IZalo:upL1S'I~QI)OZ05ctałyaJ
,

10880,00I •

4390 ~Zakup oolug obejmLtących wykonanie ekspe rtyz. a a iz i opinii I 23000,00

4520 i Opłaty na rzecz budżetów jedllOOtek sarnol'Ządu terytoriiilr.ego I 276,00

4610 ' Koszty poSlępoowaniasądowego I prćłruraroill:kiego 0.00'

'11iO Otialaln.oś.ć uWgowa ~OOO,OO

J101~ zad'aru z_za(tIleS!.I_9ęcdeilii J lIar1Dgllllii 166000,00

4300 Zakl"lp uslug pozos1alych 2,000,00

4300 !Zakup LlSlug pOZOS1alycll 163000,00

:1 4430 R:ótne opłaty i sklatlki 1000.00I

l! 71015 , ,Nadzór budow&l~ 481000,00
:

, 3020 ~atk osobowenlez<lr=ne d.owył"lagroaz.eń 6000.00

4010 Nynagrodzilnia, osobolNe pracowników 84546.00

402.0 !WYnagrodzenia OSObOlNeczlolll<6w kO(pU$U sIutty cywilnej 227506,00
,

404Q Dodat~owe wy- agrodZenie roczne 2B 375,00

4110 Składki na uberp ea.enia społeczne , &1900100

4120 Składki na Fundusz P acy 'I 3200.00 !,
4170 'lllynagrodzenia bez:osobov.'e ,II .2100.00

4210 ZahJp material6w I \\I)IIXIs.a1enia 7467,00,
,

42eO' Za~up energ I 6000.00 .

4270 Zakup us!ug remort l:I'I'oYc:h 1 000.00 I

42110 Zakup uslug zdrOWOłnyCh 1000.00
JI

4300 Zak1,Jpus~ potostalycłi 40000,00.1
,



4J60 OplalY z tyt~L1Zak\lpU Us.rug lelekon'lLll'llkacyjn;;ch 1000,00

4400 Opiaty za admi islrowanie i czynsore za budynki, lokale ilpomieszE2lll'lia qawO\'!e 500.00

4410' Podró%e $łU%b1)lliE! krajowe
I

4012,00

4440 ~pisy na zallładow,' fuOOusz: s.wiooczer'l socjalnych 6720,0:1

4520 Opłaty na Ile~ budtel6w ]ednO$tek S<lrrrofU!d1_j lerylOr! .nego 174,00

4700 lS1:kolania pi<lCQ'M\iko"ł "iebędącycn donkami ko!ptJsu &łu~by cywilnej 1000,0ll

7SCl IAdmioislracja pulJlrana 111dP3DD

I
i5Q11 U~ędy wcfewódzkle 1650803,0\)

4010 'rvwnag~nia o60b0we ?raGOwni):ów 129127,00

4040 Dodalko'll'e wynagrodzenie wGZJ'!e 10000,00
L_

4110 Sldadki a u ezpleczel'lia ~prMea:ne 23 676,001

4120 S~adill na Fl,lndtlsz. Pracy 3000.00

75045 KW<! fi~ąqa, mjsk<Mra -23 QllIl}.OO

4110 Sld'IIdki na ubezpieczenia społeczne 1499,33

-41-20 SXładkl,F!<l~~ ~ p~
I

214,52.-

I 4170 IIN]Jrl1IgrOOzenia bezosobowe
I:

1476E1,OO

4210 Zal<up l'IIateMa!6w j v.ypoSa%enia 1817,85

4300 Zatup usług pD'z;osl:ł!yoh 4700,00

751 IU~ naezetnyllł'lorganóW ~d2y ~ństwoMIej, kOi'OO!II ochtony pl"l'lll'll o.-.z sądOlNl'1fcotwa ho 289,(10 I

75100
\!\)bl:Iry do md {101m, rad fKlWfatów isejmi.1«lwvroje'l'ł'Ol:Ww.~YlćftoW,bui't(lł:$ta6w ,l p~det'l!tóW mJ';I.~1om: ftI~a gminrJe, 59289.00p~al~~ 'Ni~I@

, 3030 R6·Zl'le wydal na r:z:ecz osób fizycznych 5690,00

I 4110 Składki "'ólJ uDez_pieczenia SJKll8czlle 1461.20

4120 Slda<f_kimi Fundusz Pracy 13S,ao

4170 WynagJOdo:enia bezt)SQbowe 8500001~ , i

11210 ~Za~upmatenalÓ'N IWYPO$~l!Jni:a a 5000,00
,

3503~.OO
1

4300 ZatJup us!ug pJ)'zostałych

752 OIilrona narocfowa 36648,110

7~12 P~o~fule WfdalhiooronrJe 6200,00

4300 Zakup usJU!:Ipozostałych I 35139,00

4700 ISU-.olenia pl'aoowriIków nie:będ~cyclrlczIookami korpusu 51~by cywllneJ L_ 2611.00

1'5295 IPowstała dzia:lalnQsć 3l'JMB,OO j



4210 lak p materialów I wyposażenia, 31;1446.00

7'S4 Bezpieczeństwo pOOf_lc;ule! I oc~"ooaprze(;iWpo2aIIawa 5047717,,00

7541 t Komttndy powi~CJwe Flllr'lslwoWej Slnlty ~otamej 5047717.00

J02D \NfClatki osOOow'e riezalic;zone do wyrlagrodzer\ 3200.00
- --

3070 ~datki O!S()bowe ruezsliczone do uposata wyp1accme żc!niet"zom it,unkqollariuswm 176'637,00

4020 VW~i'Odzenia osobowe- CZ~nl<6w korpusu sł~ cywlll'lEj 124 719,00

4~O DodalkQ~ 1l\1)'nugrOOzenf& reezne 1044D.oo

4()50 1Jpcsatenla %01 erzy zawodG'Nfch. Orai runkcjonarluszy 3 0211 703,00

4000 Inne należności :tolnierzy z-aW'Olklwych oraz. funkcjonariuszy zaliczane do wyt'iagrodzeli 91 ~32"00

4070 Dcd$tkowe uposażenie. rOC%M dl a z.oł!1ferzy z3viOdov.y!:h ~tatl1<.lgroay roczne dl:!. fu.nkcjo aril!ilO1OY 247819pil

4110 Slćadki na ubęzJ)leczenla. splieczn!l 25585,00.' I

4120 S$liadki na Fuoousz Pracy 3489.00
I
I

4170 ,VIĄ'na1jH:Jdl:,eni;a bezosoboweI 6500.00

4-180 RÓllVnowatni ki pieniężne i ekwiwalent,! dla ż~niefzy i funkcjonariuszy oraz: POZ05'tal@ nllłŻllości 636919,00
'I

"

4210 , Zakup matjłrtalow • wyposaienia 114000,00

4260 I Zakup erJergil 86 300,00

4270 Zakup 1Jslug I'el'l'lOnll)v,y(:h 18400,00

4280 Zakup usług zdrownlllJ'cłi 16000,00

4300 Zakup usłUg:poZOStałfych 65695,00

4360 Opiaty z tylułu z:al(L~1l!)SIlilI) ~ełek:omul'likaC!J'i,llYcn 17160,00

4300 Za'l:u;p usług obejmującyCh wykonanie ekspertyz, analIZ i opinii t 000,00

4410 PexMm sl~bowe krajowe 4000,00

4430 Rórne aplaty i s!(!adki 3500,00

4440 Odpis)' f\a za_\dadov.y fuodllSZ ~adc:zeń socjalnych :3 557,00

4480 Poda1e!i:; od I1tefUChom05Ci 141~00

4510 Opłaty na rzecz budż:,~lu par'l$twa
I

3oo.0D

4550 Szkole la czlor'lków klJąM.lslI sll.IŻby cywilnej ! 2 ~:lO,OO

4610 Kcę~ ~tępow.mia sądowego i pro~uratotEftiego 2000,00

60000 Wydatki na 2akLIPY inwestycyj e j.e<Inoslek booz.etOlłYYch 0,00

60600 V\~datkr !rIa'za/! UW IFiWe5tycyj e jedoosiek bLId2stowydl ~ 35QOOO.OO

1$5 , Wymiar iipl'awledliwDśd 2504'6,00



755 5 N.eOCl:pmlna pomoc prawna Z50416.oo

2360 Dotacje celowa;!: blJdtetli jedn6sllY sal11QfZądul leryf:orialt1lB90, ud;tieJOM w Irybie an, 221 usłav.y, na finansOwanie ILtl ,®1im.lllScl,llarJie
121451.76zadań :::lec.onych do realizacji organizacjom prowactącvm d.zii!lalrlOSc pożytku pułll1cz~

42H) Zakup materiałów i wypcsatGl1ia 5512.48

4300 ZakLIP' usług POZO$t~h 123451.76

'801 OśwIata wychow'anitl 197łO.816

80153 ZapIl:Wllf""iIe: \!CZmoro prawa da bezptaloegD dost'łpu do podryćZnikOw; rraa!eflBlIM eiflolkaC)'joyctl łub mateoa!Oyl Cwiez.Ef1W'lI"/ch 19790,166 I

4210 Zakup maleria16w iwyposateria 196,00

,I -*240 Zakup s.rodk6w dydaktycznych i ksią!~k 19594,66
"

851 Odu·OftiI:ZIifrQWia' 1 iOQSG2,OO

65156 ,Składki na !Jbe,zpieczen~ Ufl'OlMMfIe OOU :!iwiad~ dla os® niOObjętyd'l ctJQwiąz.klem ~ta 2:dFOWOli)eg!) , 200562';00
,

4130 iSkł.adld na ubeJ;pieczenie Z<frowołnB
I

0,'00

4130 Składk'i na ubezpl~C;!en[@ zd'rowOlne " 1200000,00I

4130 Skła.d~1 na ulJezpie[2enie ~dwwOłne I S62.00
-

8SS Róclzlna 523 516.00

~ ~!lie{'<I"fe.roS'2i1W Z4!WO,OO
- ,

3110 Świadczenia społeczne 2400G,OO
--

4010 \NYJ1ii19fodzeriia a!3ab[}W8 pslicOWI'Iików 6:82,48

4110 Składki na ltlezpieczenla ·spOłeczne 1H.52

S550S ROdZ ny ~astępcz:e 4913 116.00

3110 ŚVi'iadl:Z.l!ni.a społec~tH~! 493 729,00

4010 l,!Vynagrodzenia o.sOOOWBpracawnikóW 4181,95

4110 ~łedki na Wezp~czerIia społeczne 720,05

,
4120 Sldadki na Fut'Id\Jsz Pracy 85,00,

RaUlm: S 07:5 010,1561



Załąc:znlk Nr"
do U olmrały Rady Powhalu Kolskiego
Nr lIV1350/2018 Z dnia 17 p:;j~em;ka 2018
roku W sprawie wprmvadzenia z:ffl ian
w blJd:tec~ powiatu kolskiBg;o na 2018 rok

WYDATKI NA.ZADANIA REALIZOWAN'E ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNU EUR:OPI:JSKIEJ, NIEPOOLEGAJĄCE
ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UOZIELANI:J PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKJEGO POROZUM~ENJA O WOLNYM

HAN,m_U (I!FTA) ORAZ POZOSTALE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLlEGAJĄCYCH ZWROTOWj
NA 2018 ROK

Jednostkll or;~niQcyjDII reąlbl1j;ąca
Lp Oztal Rozimal' ~~wa programu I projektu prugl"Jlm lub kllord_ ",ują!:. wy'konywanfr Piań W)'chdik6w na 2018 f.

pl'ogra,mu.
I

1 D48091.01
CyfryzacjliJ gfjOOezyjnych rejesfr6w puoJiczl'lych oraz

710 71012 u!Uc/)omiel1l's efiJhtrooicznyd:l usług publicznycJ'r StOIrostwo Powiatowe w KQls
w tym:PoV'1ialu KolsMegO' . run 945 4J zł środ'kJ z Unii ELlropejskj~j
- 164 145.5.8 zł środki z Bucttelll Powialu

I

22,41084,90
Nowoczesrre lecl!ńologie w kształceniu zawodowym

2, 801 60130 el6Jmmwm rozwoju gospoda.rczegn obszan; Starostwo PoIMaIDwe w Kole
wtym:fIlnkqjonattJego powiatów tllreckieg'o i karskiego
- 2 131 440.69 zł śrud ki z UIliiEUifopejskieJ. 115644.21 zł trodki z Budlźe'hJ PowiaN
- 000 zl twydaUd Ilie'kwalilikowalne}
sroóki z: Budżetu Powiatu

I

801 601!3O , 181 M2,08
KszfaJoenfe zawnoowe młOOzi&iy pnoryretem w

3" ro'i!woju społecZ:f1O-!}OOpodarozym powiatów Za.sp6ł Szkól Technicznych w Ko

I

tureokjego f kolskiego wtym:
- 153 851,6721 środki z Unii Europejskiej854 a6416 1- 9 050,'07 zł środ i z Budz€!tu Pancstwa
!- 18 100,14,00 zł srodki z Budtetu Powia:tu
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4_ Ponadnarodowa mobllnfJsć uczniów j flbsoJlWllt6w Zesp6ł Szk6t Rolnicze Centrum Kszlałcenia
332419,35oraz kadry ',szlfł/cenia zawodowego Ustawicznego w Koście CU

wlym;

801 80195 - 312 419,35 zł środki z Unii EuropejsKiej
- 20000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne)

I
śrOodki z Budżetu Powiatu

5, 801 80195 Zespól Szk61 Roln leże Centrum Ksz113łcenia
5 '600,00

1

S~8,ŻZ8VLWoWY oczniów ZSRCKU l<ośtleJec drogą Ustawu;Zllego w Koś<;ielcu

do zdobyclB lepsze'} procy

wlym:
• 5600,0'0 zl środki z Unii Europejskiej

CJ.ofln.ansawanie do projektu "IJIJypo:s.a%enie
31 241,65~l'()dowi5k ihformatycznych woiewćdzk1ch,

poWiatowych 'I miejski pod miotów -Iecznlcz.yc w
6. 851 8.5195 narzędZia informatyczne um~iwiające wdro~nilił Star'ostwo Powiatowe w Kore

Elektron1CZ ej Dokumentacji Me.:lYC'Z.fIej oraz wt'lm;
sThvOfOl:en.iesieci wymiany danych między - 31 241.65 zł środki z Budżetu Powiatu

I
podmiotami le~ntczyml samorządu W{]jewództwa'"

852 85218 1 221 745,,07

7. Z Troską Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime w KolB wlym:
- 1031 179,98 zł środkl z Europejskiego

853 85395 rl.ł'1dU521J Społecznego
• 150 062,39 śrcdk i z Budielu Pańsf!Na

'" 40 502 70 zł środk.I z Bud:zełLl Powlalu

RAZEM .s 061184,06
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Załącznik Nr 5
do Uchvl/ały Rady Pow]atu Kolskiego
Nr LM350/2018 z dnia 17pażdziern-ka
20 a roku w spraw'e wprowadzenia
zmian w bUdżec-e powiatu koisIdego na
2018 rok

WYKAZ DOTACJł UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2018 ROK

Dotac:1e dl'a jednostek sektora finansów publiczm ch
KlASyFIKACJA

KWO'T,A DOTACJIL,P. BUO:tETOW'A NAZWA PODMIOTU P'RZEZNACZENIE OOTACJI
DZIAŁ R~lIAl PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA

DZIAŁ 606 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ' I 0.,00 0,00 107 see, 14
I Organizacja p\Jbliczneg,o transportu zbiorowego, w powiatach1 '600 60004 II 231'0 Mja5to Konin slu,ped:im, 'Konil'lskim i kolskim 107866,14

I DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA O,f)O 0,00 8 173 176,68 '
I
!

2 851 85111 6220 :Samodzielny PubHezny Zakład Do n.'N1.Si)\'ł;lnle do zadania pn. "Ram udowa prac:ow i badań 420000,00Optekl ,ZdrowotneJ w KolB endo:skopowyeh Vi S'P ZOZ W K.oł8R

!
,

-Oofinansow1łnie do zadnia pn.: "Rozbudowa, Il rzeb,udllWa i

3; 85j 85111 6220 Samodzielny PubliC'Złl~ Zakład m:odl'unizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole 'WfaZ 2: 6 ~28644]103_"Opla1<ll ze rOWOfnllJ li\! Kole ' mzwoj9m us,jll!:lme:dyeznyc:1Tświadczonyc rUI~cz: 1-
'mle(;zkat\ców powiatu~
luannansowame tlo zaa,ama pn -,a.,up sprzęUJ
medy.cznego - przenośneęo zeS\:awu' respiratora,

I
4 851 85111 6220 Siimodżie '!1]/ Pu,b 'i.ewy Zaklad defibrylalora, bulli tlenovrej z reduktorem na 100 000100:'Opieki Zdrowotnej w Ko e pollzelly Izb~ Przyjęć i erqomerta rowerówilgo na potrzeby

Porad.n KardiologiCZJnej·

'Samodzl,ęlny Publiczny Zakład OofinanS(llillanie do zada ia pn."Dostawa sprzęt
5 851 85111 6220 ,podleg:ającego zabudowie na,wypo:saNnie budowarlego 6DO 000,00Opjoki Zdrowotnej 'INKole

blo II operacyjnego w SP ZOZ W Kola"

Do.aefa celowa a pomoc finan50wą dla WojlJ\l/ództwa
Wielk.ofłls isgo z przeznaczenem na dofinansowanie

,6 I 851 85141 6300 WoJew6d!zŁwo Wi :lko:pCllskie iiWo'e'Gtycj dotyczącej budOW)' b, zy $miglowoowej SI !by 93291,00
Ra.tOWflictwEI MeayCZfle90 (HEMS) na terenie I.otniS li

Michalko'ń' 'łoi Ostrowie Wlelk,oplskim_
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KlASYFIKACJA
KWOTA DOTACJI

L.P'. BUDŻETOWA NAZWA PODMłQTU ,PRZEZNACZEN'E .DOTACJI
DZIAŁ ROZDZW. PARAGRAF ,PRZEDMIOTOWA PODMI:OTOWA CELOWA

Dotacja ~IQWa na pomoc finansową dba Wojgwództwe
Wie IlkoPQlskie-go z przeznaczeniem 001 do nansawólnie

l
I

projektu pn.: 'Wyposażenie środ~~ informatycznych

7 851 85195 6639 Wojewód:rtwo Wielkopolskie
wojewódzkich, po•••••iatowyd1 I miej;skich podmiotów

31 .241,.65lecznicz'ych w narzędzia il\formarly,czne otJrwlająoe
""{,:bożenie E ktron ~nej D<1kumelltacjl MeQ~c:znej oraz
s.tworzenie slecl wyrn any danych między pWmiotam.i
r~cznjczymi samorządu województwa"

I

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRES,fe POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,001 0,00 53 898.15
8 853 8531:1 2320 Powiat Konińs,kl Do~inallsowa ie zadań z zakresu :r~habilitaoJi zawodowej i

2820,00społecznej

9 85,3 85395 :1 2057 'Gmińa Miejska w Ko'le DofinansQwanie projektu pn.: "Z Troską" 44450,53
-

1:0 853 85395 i 2059 6 627,62
DZJAŁ 855 • RODZINA 0,00 0.00 645000,00

11 855 85508 I 232'0 Jednostki Silmo~du
Dofinansowanie pObytu dzieci w rodzinach zastępczych 145000,00:Terytoria.llileg~ .

12 855 85510 2320 Jednostki Sil!morząuu DoftnanSOW8nie pobytu dzi~1 iii plaCó\W:ach opi!l~ urlczo,) 500000,00l
Terytorialn go I'wychowawczych l

DZIAŁ 921- KUL TURA I OCHRONA DZJED'Z/C1WA NARODOWEGO 0.00- 0,00 1-0942000·
13 921 92109 2710 ,I Gmina KIQdawa WspólogmnlZaqa Imprez kl,llwralnyd1 3000,00

-
14 921 92109 2710 Gmina Dąbie WspólogRlnizacja i Ilprez kuli ral!'l~h 2000,00

15 921 92116 23~0 Gmiioa M'iejs'ka w Kole
Dofillansowanle Powiatowej i Miejskie1 Biblioteki Pub~cznej Vi 1D1 420,00Kole

16 , 921 92118 2710 Gmina M"iejslka w Kolę
Wydanie pub ikacjl ~Sturecte czynu niepod aglośclOlN~o na 3000,00Z'ierni Kolskiej"

l -

RAZEM': 0,00 0,00 9 089 360,971
-

Dotacjie dla jednostek spoza sektera finansów publicznych

,DZIAŁ 810 - Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 i 10000,00
..

IBieżąca ulrzymólnie t!rządz.en .••.•odnych
r

17 , 010 010D8 2830 Spółki wodne 10000,00

DZlAt 75$ - Wymiar sptaWledllwo$ci 0;60 0.00 121461,76
,

I dofi nańsowa ie zadań zteconych do realizacji organizacjom prowadzącym 121451',7618 l 155 75615 2360 dzialall10śó pożytku publiczJ1eg o
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I KLASYFIKACJA
KWOTA DOTACJI

L.P. BuDŻieTOWA NAZWA PODMIOTU PR2EZł'4ACZEN:liE DOTACJI
WAl RO:lDVAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMI.OTOWA CELOWA

DZlAt 1PJ1- OŚWiATA , WYCHOWANIE 0,00 5 136 561,00' 0•...00
I

,
Dolina sowanie kosztów związanych z prowadz~niem szkol

I niepubITc:znyctl, 'IV cym:

801 80120 2540 Placówki oświatowe
- Liceum Ogól noł:.ształcące 255236,0019 ni epubl iczne

801 80116 2540 , • Szkoły polioeałne 189269,00
801 80117 2540 .- Branżowe szkoły ~stopnia - 468 '983.00

Razem; Il._OO 913488 •.00' 000

·4223 073,00.1
-

20 801 80151 2540
PlacówkI oświalo,we IDo,finansowanie kos.z.tól'I związanych z prowadzemem szkól

niepubliczne niopublicznych a kwalilikacyjne kursy zawodowe I

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 0,00 0,00 870 832~OO

Dom POl'nocy Społecznej dla
Doroslych Zgromadzenia

21 852 85202 2360 Sióstr Małych Mi$jol1arek INa wydat1<;j billżąoe .związane z funkcjonowaniem DQffi~, 435392,00
MJ;loslerd~ia lO"IonisOOf() w I

Kole

Dom Pomocy Społeczne, cll'a ,

Dorosłych Zgromadzellia
DofimlnsO'IIF.TJllcdo Z;Jk.u pu i mOllmz willdy w DPS J)rz)' ul

, 22 852 85202 619Q Sióstr Małyclil MIsjolIarek 0,00
Mlł.oslel"dz;la ,(Orionlsłllk) w

Blizna VI Ko,le

:Kole
I I

aem Pomol;Y SpolElc'ZinD] dla
, Dorostyeh: 19romathenia

Zakup i montaż dźwigu osobowego dl.a Domu Pomocy
: 23 852 85202 6190 Sió5łr Małych Misjo;narek

Spo eczrt~j SiOsłr Orionis!ek W Kole przy u Blizna 55
235440,00

Miłos erd:zla (Orłonlstek) w

'I
Koe

I

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POUTYKI SPOŁECZNEJ 0,00 218530,47 0,00
..

W2rsnatv Tera;pii Zajęc:iowe:JI

24 853 85311 2580 Polskiego Sto'l'larzysz,ellla na 'Do,finansowanie Iroszl6w dz:ialaIJloś.o~plao6\ld<:l 103522,33Rze.(:Z Os6b 2-Uposllldz.o-niem
Umysłowym Vi Kn1e

Kols'kie StowarzysZl!llaie Osób

25 853 85311 2580 ,NI pllln05pl\ wnyc.h "Sprawni
Dofimms'Owanie kOsztów dzlalalnośd placówki 56576,45

Ilna.cz,er PI'Z~o~~Dąbsil!iej w
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KlASYFłKACJA
KWOTA DOTACJIL.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENie DOT'ACJI

DZIAŁ ROZDZłAt. PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA

I Warsztaty Teralpii Z<ljęciowoJ

26 853 85311 2580 Stowarzyszenia "Sprawni
Dolin<'lnSOWaJIlie kosztów dz.lalalnośdp cówki 45261,16tnacze]" przy ul. Dąbsklej w

Kłodawie
I I

27 853 85395 2007 T8~onowe Koło P'ols'kI&gIo 11 524,21
Stowarzys!:enla na Ibea
Osób z Upoślodzenlem,

Na dofinaflsowanie projektu p ,.:"Z Tmsk,,,"

2,6 853 85395 2009 Umysł,QWym w Kole 1646,.32
I I, ,

,DZIAt. 854 - EOUKA,CYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 1741108,00 20000,00
I

29 854 85412 2360
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

20000,00:działalność pożytku publicznego

30 854 85404 .2540 69 291,00
'OŚrodek Rehabflltacyjno- OrganlZo-wtmie i prowadzenie .laję.;; rehabilfta.cyjno -

Eduka:cyjno..wychow,BlNCZY iN ~\l)fCllowawczycłldla dziad I rnlodzieży upceledzone]
Ko!o (OREW, lumys I)WO ze sprzętol'lyml Kalectwami i

31 B54 85419 2.540 1671 817,00

I

DZIAŁ 921- KUL rURA I OCHRONA OZlEDZlCTWA NARODOWEGO 0,00 0,00 43000,00
Parafia Rzymsko •.Kałolicka

32 921 92120 2720
Narodzenia Najświętszej Prace k.onserwatorsko-budowal na 20000,00
Marii Panny w Chełmnie n.
Nerem

33 I 9'21 92195- 2360
Dofll'lansow.an\oe zadań zleconych do rea1iż.acji mgani4,alcjom prowadzącym

23000,00I
I dzi.alalność po'żytku publicznego

.DZłA:Ł 926 - SPORT' KULTURA FIZYCZNA 0,00 Q,OO 63 DOOloo l
I

-_

I I

926 2360
Dofl nansowanie zad ar; Zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 6,30000,0034 92695 dzlałałncść poty ku publicznego

I ,
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K:LASYFlKACJA

KWOTA DOTACJI
L.P .. BUDŹETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE OOTACJt

DztAŁ I ROZDZłAt. IPARAGRAF PRzEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA

RAZEM: 0,00 7096199,47 928283,76

OGÓŁEM:I OtOOI 7 096 199,47! 1Q 017 644,731..
OGOtEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I celOWE:1
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