
UCHWALA NR 111/11/2014
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz.
U. z 2013 L,pOZ.595 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. -
OZ.U. z 2013 L, poz.885 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

W Uchwale Nr XL/186/2013 z dnia 30 grudnia 2013roku w sprawie uchwały budżetowej powiatu
kolskiego na 2014 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLII/192/2014 z dnia 27
lutego 2014 r., Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.160.190.2014 z dnia 12 marca 2014 r.,
Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIII/199/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Uchwała Rady
Powiatu Kolskiego Nr XLIV/206/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Uchwala Zarządu Powiatu

<:» Kolskiego Nr 0025.168.193.2014 z dnia 21 maja 2014 r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr
XLV/213/2014 z dnia 29 maja 2014 r., Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVI/225/2014 z dnia
29 czerwca 2014 r., Uchwala Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.175.203.2014 z dnia 09 lipca 2014
r., Uchwala Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.176.204.2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r., Uchwała
Rady Powiatu Kolskiego Nr XL VII/23112014 z dnia 28 sierpnia 2014 r., Uchwala Rady Powiatu
Kolskiego Nr XLVIII/233/2014 z dnia 25 września 2014 r., Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025.185.215.2014 z dnia 15 października 2014 r., Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr
XLIX/240/2014 z dnia 30 października, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.190.220.2014 z
dnia 19 listopada 2014 r., Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.1.2.2014 z dnia 03 grudnia
2014 r., Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.3.5.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.)
wprowadza się następujące zmiany:

l. W § l ust. l Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 75893987,98 zł zwiększa
się o kwotę155 372,00 zł do wysokości 76 049 359,98 zł,
z tego:
l) dochody bieżące w wysokości 70910735,98 zł zwiększa się o kwotę 155372,00 zł do wysokości

71 066 107,98 zł,
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości
1 129205,78 zł zmienia się pomiędzy §§.

2. W § 2 ust. l Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 79 184 440,06 zł zwiększa
się o kwotę 155 372,00 zł do wysokości 79 339 812,06 zł.

3. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 69 024 208,06 zł zwiększa się o kwotę
139559,00 zł do wysokości 69 163 767,06 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały
budżetowej.

4. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 10 160232,00 zł zwiększa się o
kwotę 15813,00 zł do wysokości 10 176045,00 zł.
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5. W załączniku Nr 5 dodaje się nowe zadania pn.:
a) ,,Montaż pompy c.o. w SOS-W w Kole" - 5 813,00 zł,
b) "Wykonanie utwardzenia placu otoczenia Izby Przyrodniczo-Leśnej Kiejsze Nadleśnictwa

Kolo" - 10 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 4 pkt 1 Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości
8943765,00 zł zmienia się pomiędzy §§.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. Uchwały budżetowej wydatki o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi na 2014 rok ustalone w załączniku Nr l Ozmienia się pomiędzy §§ w ramach projektu
"Dogonić Marzenia" w dziale 853, rozdział 85395.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- Dochody budżetu powiatu na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 114,20 zł w następujących
pozycjach:

Dział 853 rozdz.85395§ 2009 o kwotę 114,20 zł kwota po zm. 55955,16 zł

- Dochody budżetu powiatu na 2014 rok zwiększa się o kwotę 155 486,20 zł w następujących
pozycjach:

Dział 758 rozdz.75801 § 2920 o kwotę 32625,00 zł kwota po zm. 31 898 868,00 zł

Dział 758 rozdz.75802§ 2760 o kwotę 43350,00 zł kwota po zm. 43350,00 zł

Dział 801 rozdz. 80120§ 0750 o kwotę 4436,00 zł kwota po zm. 83676,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 120§ 0970 o kwotę 8879,00 zł kwota po zm. 13379,00 zł

Dział 801 rozdz. 80 130§ 0690 o kwotę 211,00zł kwota po zm. 2 011,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 0750 o kwotę 1 252,00 zł kwota po zm. 71379,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 0970 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 17105,00 zł

Dział 852 rozdz. 85202§ 0580 o kwotę 18767,00 zł kwota po zm. 18767,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 0750 o kwotę 6500,00 zł kwota po zm. 161500,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 0830 o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 3096000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 0960 o kwotę 4000,00 zł kwota po zm. 9000,00 zł

Dział 853 rozdz. 85324§ 0970 o kwotę 13951,00 zł kwota po zm. 63951,00 zł

Dział 853 rozdz. 85395§ 2007 o kwotę 114,20 zł kwota po zm. 999 006,25 zł

Dział 854 rozdz. 85403 § 0970 o kwotę 3374,00 zł kwota po zm. 33374,00 zł
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Dział 854 rozdz. 85406§ 0960 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 4000,00 zł

Dział 854 rozdz. 8541O§ 0750 o kwotę 9427,00 zł kwota po zm. 163 162,00 zł
Dział 854 rozdz. 8541O§ 0970 o kwotę 600,00 zł kwota po zm. 62272,00 zł

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

Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 244 994,31 zł w następujących
pozycjach:

Dział 020 rozdz. 02095 § 4300 o kwotę 10000,00 zł kwota po zm. 60000,00 zł

Dział 600 rozdz. 60014 § 4260 o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 60000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014 § 4360 o kwotę 1040,00 zł kwota po zm. 3960,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014 § 441O o kwotę l 000,00 zł kwota po zm. 2000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014 § 4430 o kwotę 25000,00 zł kwota po zm. 90000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014 § 4440 o kwotę 2960,00 zł kwota po zm. 21040,00 zł

Dział 710 rozdz. 71015 § 4040 (zadania zlecone) o kwotę 0,03 zł kwota po zm. 23246,97 zł
Dział 710 rozdz. 71015 § 4110 (zadania zlecone) o kwotę 9073,26 zł kwota po zm. 55026,74 zł
Dział 710 rozdz. 71015 § 4120 (zadania zlecone) o kwotę 449,19 zł kwota po zm. 4390,81 zł
Dział 710 rozdz. 71015 § 4260 (zadania zlecone) o kwotę 304,81 zł kwota po zm. 3695,19zł
Dział 710 rozdz. 71015 § 4270 (zadania zlecone) o kwotę I 562,47 zł kwota po zm. 764,53 zł
Dział 710 rozdz. 71015 § 4280 (zadania zlecone) o kwotę 10,00 zł kwota po zm. 790,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015 § 4370 (zadania zlecone) o kwotę 147,46 zł kwota po zm. 852,54 zł
Dział 710 rozdz. 71015 § 4400 (zadania zlecone) o kwotę 322,89 zł kwota po zm. 677,11 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4050 (zadania zlecone) o kwotę 2896,00 zł kwota po zm. 2 728 623,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4110 (zadania zlecone) o kwotę 79,00 zł kwota po zm. 19011,00zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4120 (zadania zlecone) o kwotę 30,00 zł kwota po zm. 2 186,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4260 (zadania zlecone) o kwotę 3659,00 zł kwota po zm. 65841,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4270 (zadania zlecone) o kwotę 3514,00 zł kwota po zm. 43986,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4300 (zadania zlecone) o kwotę 3437,00 zł kwota po zm. 51212,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4350 (zadania zlecone) o kwotę 90,00 zł kwota po zm. 2793,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4360 (zadania zlecone) o kwotę 549,00 zł kwota po zm. 4451,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4370 (zadania zlecone) o kwotę 569,00 zł kwota po zm. 3931,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4390 (zadania zlecone) o kwotę 163,00 zł kwota po zm. 837,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4410 (zadania zlecone) o kwotę 553,00 zł kwota po zm. 3947,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4430 (zadania zlecone) o kwotę 36,00 zł kwota po zm. 1 364,00 zł

Dział 80 I rozdz. 80 I02 § 40 IO o kwotę 3470,00 zł kwota po zm. I 156326,19 zł

Dział 801 rozdz. 80120 § 3020 o kwotę 735,00 zł kwota po zm. 44966,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 4120 o kwotę 2601,00 zł kwota po zm. 115310,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 4140 o kwotę I 800,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 4260 o kwotę 25039,00 zł kwota po zm. 294 291,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 4270 o kwotę 4978,00 zł kwota po zm. 46445,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 4280 o kwotę I 070,00 zł kwota po zm. 1 600,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 4300 o kwotę 3252,00 zł kwota po zm. 56509,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 4350 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 6495,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 4360 o kwotę 20,00 zł kwota po zm. 1208,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 4370 o kwotę I 335,00 zł kwota po zm. 4769,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 441O o kwotę 637,00 zł kwota po zm. 3720,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 4430 o kwotę I 356,00 zł kwota po zm. 7369,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 4440 o kwotę 3312,00 zł kwota po zm. 257 866,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 470O o kwotę 516,00 zł kwota po zm. 1 684,00 zł

Dział 80 I rozdz. 80130 § 3020 o kwotę 625,00 zł kwota po zm. 231 790,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80130 § 4120 o kwotę 1480,00 zł kwota po zm. 184 175,00 zł
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Dział 801 rozdz. 80130 § 4210 o kwotę 2533,00 zł kwota po zm. 254 876,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4260 o kwotę 36894,00 zł kwota po zm. 511615,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4280 o kwotę 710,00 zł kwota po zm. 2790,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4360 o kwotę 87,00 zł kwota po zm. 1984,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4370 o kwotę 254,00 zł kwota po zm. 15519,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4410 o kwotę I 910,00 zł kwota po zm. 9418,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4430 o kwotę 4 185,00 zł kwota po zm. 17373,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4440 o kwotę 9034,00 zł kwota po zm. 497 560,00 zł
Dział 80 ł rozdz. 80130 § 4700 o kwotę 200,00 zł kwota po zm. 4940,00 zł

Dział 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 1 699,00 zł kwota po zm. 18164,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 6502,00 zł kwota po zm. 17748,00 zł

Dział 801 rozdz. 80195 § 4950 o kwotę 4644,00 zł kwota po zm. 8356,00 zł

Dział 852 rozdz. 85202 § 3020 o kwotę 607,00 zł kwota po zm. 17373,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4010 o kwotę 6000,00 zł kwota po zm. 2 138 120,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4 I 10 o kwotę 3000,00 zł kwota po zm. 386 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 44 IO o kwotę 450,00 zł kwota po zm. 2050,00 zł

Dział 853 rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 114,20zł kwota po zm. 44283,88 zł

Dział 854 rozdz. 85403 § 4010 o kwotę 10780,00 zł kwota po zm. 717413,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 4 I 10 o kwotę I 110,00 zł kwota po zm. 128644,00 zł

Dział 854 rozdz. 854 IO§ 41 10 o kwotę 4436,00 zł kwota po zm. 193449,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4120 o kwotę 1 653,00 zł kwota po zm. 25392,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4210 o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 85091,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4230 o kwotę 200,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4240 o kwotę 300,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4260 o kwotę 16160,00 zł kwota po zm. 277 840,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4280 o kwotę 140,00 zł kwota po zm. 920,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4350 o kwotę 50,00 zł kwota po zm. 1415,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4360 o kwotę 440,00 zł kwota po zm. 2 110,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4430 o kwotę 380,00 zł kwota po zm. 5710,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4440 o kwotę 201,00 zł kwota po zm. 62921,00 zł
Dział 854 rozdz. 854 IO§ 4700 o kwotę 550,00 zł kwota po zm. 550,00 zł

Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok zwiększa się o kwotę 400 366,31zł w następujących
pozycjach:

Dział 020 rozdz. 02095 § 6050 o kwotę lO 000,00 zł kwota po zm. lO 000,00 zł

Dział 600 rozdz. 60014 § 4210 o kwotę 35000,00 zł kwota po zm. 1 035 000,00 zł

Dział 710 rozdz. 71015 § 4010 (zadania zlecone) o kwotę 5206,98 zł kwota po zm. 101 925,98 zł
Dział 710 rozdz. 710 15 § 4020 (zadania zlecone) o kwotę 3 071,37 zł kwota po zm. 205721,37 zł
Dział 710 rozdz. 710 15 § 4170 (zadania zlecone) o kwotę 269,99 zł kwota po zm. 3603,99 zł
Dział 710 rozdz. 710 15 § 4210 (zadania zlecone) o kwotę 2736,34 zł kwota po zm. 23402,34 zł
Dział 710 rozdz. 71015 § 4300 (zadania zlecone) o kwotę 110,27 zł kwota po zm. 13 313,27 zł
Dział 710 rozdz. 71015 § 4350 (zadania zlecone) o kwotę 10,74 zł kwota po zm. 810,74 zł
Dział 710 rozdz. 71015 § 4410 (zadania zlecone) o kwotę 464,42 zł kwota po zm. 4464,42 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 3070 (zadania zlecone) o kwotę 482,00 zł kwota po zm. 188269,00 zł
Dział 754 rozdz. 7541 I § 4060 (zadania zlecone) o kwotę 2896,00 zł kwota po zm. 375 231,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4210 (zadania zlecone) o kwotę 11701,00 zł kwota po zm. 183 329,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4280 (zadania zlecone) o kwotę 496,00 zł kwota po zm. 14474,00 zł

Dział 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 43349,80 zł kwota po zm. 575 670,39 zł
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Dział 801 rozdz. 80 I02 § 4170 o kwotę 3470,00 zł kwota po zm. 3470,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102 § 6050 o kwotę 5813,00 zł kwota po zm. 5813,00 zł

Dział 801 rozdz. 80120 § 4010 o kwotę 5 185,00 zł kwota po zm. 5219393,51 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4110 o kwotę 38574,00 zł kwota po zm. 977973,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4210 o kwotę 9080,00 zł kwota po zm. 172 286,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4240 o kwotę 7500,00 zł kwota po zm. 64295,00 zł

Dział 801 rozdz. 80130 § 4010 o kwotę 45929,00 zł kwota po zm. 9104134,66 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4110 o kwotę 22698,00 zł kwota po zm. 1653321,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4240 o kwotę 17000,00 zł kwota po zm. 78629,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4270 o kwotę I 718,00 zł kwota po zm. 114115,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4300 o kwotę 474,00 zł kwota po zm. 138814,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4350 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 13763,00 zł

Dział 801 rozdz. 80134 § 4010 o kwotę 10780,00 zł kwota po zm. 499985,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134 § 4110 o kwotę 1 110,00 zł kwota po zm. 91427,00 zł

Dział 801 rozdz. 80 146 § 4010 o kwotę 1 823,00 zł kwota po zm. 7369,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4110 o kwotę 313,00 zł kwota po zm. 1267,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 2724,00 zł kwota po zm. 9997,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 588,00 zł kwota po zm. 6915,00 zł

Dział 801 rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 26812,00 zł kwota po zm. 170592,37 zł

Dział 852 rozdz. 85202 § 4170 o kwotę 1 300,00 zł kwota po zm. 34300,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4210 o kwotę 2200,00 zł kwota po zm. 231474,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4220 o kwotę 6243,00 zł kwota po zm. 365 600,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4230 o kwotę 1 000,00 zł kwota po zm. 84000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4260 o kwotę 21000,00 zł kwota po zm. 305 594,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4300 o kwotę 8 189,00 zł kwota po zm. 188689,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4350 o kwotę 7,00 zł kwota po zm. 1817,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4360 o kwotę 135,00 zł kwota po zm. 1 985,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4370 o kwotę 600,00 zł kwota po zm. 10300,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4440 o kwotę 3650,00 zł kwota po zm. 92250,00 zł

Dział 852 rozdz. 85218§ 4210 o kwotę 13951,00 zł kwota po zm. 24607,00 zł

Dział 853 rozdz. 85311 § 2580 o kwotę 0,20 zł kwota po zm. 134769,83 zł

Dział 853 rozdz. 85395§ 4307 o kwotę 114,20 zł kwota po zm. 791 037,93 zł

Dział 854 rozdz. 85403§ 4300 o kwotę 2533,00 zł kwota po zm. 15191,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4410 o kwotę 841,00 zł kwota po zm. 5360,00 zł

Dział 854 rozdz. 85406 § 4240 o kwotę 1 000,00 zł kwota po zm. 33484,00 zł

Dział 854 rozdz. 85410 § 3020 o kwotę 720,00 zł kwota po zm. 37355,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4010 o kwotę 5454,00 zł kwota po zm. 1 135444,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4220 o kwotę 8000,00 zł kwota po zm. 453 500,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4270 o kwotę 300,00 zł kwota po zm. 3800,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4300 o kwotę 5323,00 zł kwota po zm. 95883,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4370 o kwotę 300,00 zł kwota po zm. 3700,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4410 o kwotę 20,00 zł kwota po zm. 820,00 zł

10. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Kole

dział 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 0,20 zł do wysokości 85434,47 zł
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Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 11 Uchwały budżetowej zmienia się plan wydatków finansowych z tytułu opłat i
kar z tytułu korzystania ze środowiska określone ustawy Prawo ochrony środowiska
1) Zmniejsza się:

dział 020 rozdz. 02095 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł do wysokości 60 000,00 zł,
2) Zwiększa się:

dział 020 rozdz. 02095 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł do wysokości 10 000,00 zł,

Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 532320,59 zł zwiększa się o
kwotę 43 349,80 zł do wysokości 575 670,39 zł.

§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 .K"olskiego

"/
-,, /
)!P/,.

Marek Tomicki



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 111/11//2014
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które
wynikają z następujących przyczyn:

I. W § l ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 76 049 359,98 zł.

l.Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 114,20 zł
a) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 114,20 zł

rozdział 85395- Pozostała działalność o kwotę 114,20 zł
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o
których mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zmniejsza się plan dochodów w ramach projektu" Dogonić Marzenia" celem wyrównania proporcji
środków przyznanych na realizację w/w projektu.

2.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 155 486,20zł
a) dział 758-Różne rozliczenia o kwotę 75975,00 zł

rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 32 625,00 zł

§ 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa
Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej (Pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/31 p1BKU/14 z dnia 21.11.2014 f. i
ST5/4822/36pIBKUIl4 z dnia 25.11.20 14 r.).

rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 43 350,00 zł

§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów
Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej (pismo
Ministra Finansów Nr ST4/4822/988IMKNIl4/RD-112497 z dnia 10.12.2014 r.).

b) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 16778,OOzł
rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 13 315,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze o kwotę 4 436,00 zł,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8 879,00 zł.
Zwiększa się plan dochodów w:
- LO w Kole o kwotę 4 436,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 8 879,00 zł w związku z nadpłatą w ZUS-ie.

rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 3463,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 211,00 zł.
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze o kwotę 1 252,00 zł,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 000,00 zł.
Zwiększa się plan dochodów w:
- ZSE-A w Kole o kwotę l 313,00 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji
szkolnych oraz z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych,
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- ZSRCKU w Kościelcu O kwotę 2 150,00 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji
szkolnych oraz w związku z dobrowolnymi wpłatami i wynagrodzeniem płatnika składek.

c) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 34267,00 zł
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 34267,00 zł
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 18767,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze o kwotę 6 500,00 zł,
§ 0830Wpływy z usług o kwotę 5 000,00 zł
§ 09600trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z tytułu kary umownej (18767,00
zł), najmu pomieszczeń (6 500,00 zł),korekty dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców (5000,00 zł)
oraz z tytułu otrzymanych darowizn (4 000,00 zł).

d) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 14 065,20 zł
rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 13 951,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole w związku ze zwiększonym budżetem z PFRON.

rozdział 8539~ Pozostała działalność o kwotę 114,20 zł
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziale m środków europejskich oraz środków o
których mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zwiększa się plan dochodów w ramach projektu "Dogonić Marzenia" celem wyrównania proporcji
środków przyznanych na realizację w/w projektu.

e) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się plan dochodów w SOS-W w Kole za dowozy uczniów oraz wpłaty rodziców.

o kwotę 14 401,00 zł
o kwotę 3374,00 zł

rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
o kwotę l 000,00 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Zwiększa się plan dochodów w PP-P w Kole z tytułu darowizn.

rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 10027,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze o kwotę 9 427,00 zł,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 600,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w:
- BS w Kole o kwotę 1 200,00 zł w związku ze zwiększoną ilością noclegów oraz
wzrostem stawek za media,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 8 827,00 zł w związku z najmem pomieszczeń w internacie.

II. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po
zmianach w kwocie 79 339 812,06zł.
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l. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 244994,31zł
a) dział 020- Leśnictwo o kwotę 10000,00 zł

rozdział 02095- Pozostała działalność o kwotę 10000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków finansowanych z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze
środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.

b) dział 600- Transport i łączność o kwotę 35 000,00 zł
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 35000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PZD w Kole celem dostosowania potrzeb do zakresu realizowanych
zadań.

c) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 11 870,11 zł
rozdział 71015- Nadzór budowlany(zadnia zlecone) O kwotę 11 870,11 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PINB w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

d) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 0,0 zł
rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 0,00 zł
Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 0,20 zł celem zwiększenia planu dotacji udzielonej z budżetu
powiatu.
Różnica w kwocie 0,20 zł wynika z kompensaty dokonanej w Postanowieniu Uchwały.

e) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15575,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadniazlecone)

O kwotę 15 575,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole celem urealnienia planu.

1) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 120978,00 zł
rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3470,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w SOS- W w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 46751,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 37 260,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę l 461,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 8 493,00 zł
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 463,00 zł wynika z kompensaty dokonanej w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 57912,00zł
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSE-A w Kole o kwotę 38213,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 29 633,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 844,00 zł
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 10 778,00 zł wynika z kompensaty dokonanej w Postanowieniu Uchwały.
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rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 8201,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 2955,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę 3 144,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 2 136,00 zł
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 34,00 zł wynika z kompensaty dokonanej w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 4644,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu w ramach projektu ,,Nowe umiejętności -
większe szanse na europejskim rynku rolnym - staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach
rolnych. " w związku z niewykorzystaniem środków na pokrycie różnic kursowych.
Ponadto zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 5 813,00 celem
zabezpieczenia środków na zadanie pn.: ,,Montaż pompy c.o. w sos- W w Kole ".
Różnica w kwocie 5 813,00 zł wynika z kompensaty dokonanej w Postanowieniu Uchwały.

g) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 1O057,00 zł
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 10057,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 celem urealnienia planu.

h) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 114,40 zł
rozdział 85395- Pozostała działalność o kwotę 114,20 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PCPR w Kole w ramach projektu "Dogonić Marzenia" celem
wyrównania proporcji przyznanych środków na realizację projektu.

i) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 41400,00 zł
rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 11 890,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w SOS-W w Kole celem urealnienia planu.

rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 29510,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w:
- BS w Kole o kwotę 20443,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 23361,00 zł
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 14 294,00 zł wynika z kompensaty dokonanej w Postanowieniu Uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 400 366,31zł
a) dział 020- Leśnictwo o kwotę 10000,00 zł

rozdział 02095- Pozostała działalność o kwotę 10000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków finansowanych z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze
środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
"Wykonanie utwardzenia placu otoczenia Izby Przyrodniczo-Leśnej Kiejsze Nadleśnictwa Koło".
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

b) dział 600- Transport i łączność o kwotę 35 000,00 zł
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 35000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych, barier
energochłonnych oraz rur PCV.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
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c) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 11 870,11 zł
rozdział 71015- Nadzór budowlany (zadnia zlecone) O kwotę 11 870,11 zł
Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na
wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usługę dostępu do sieci
Internet oraz podróże służbowe krajowe.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

e) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15575,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadnia zlecone)

O kwotę 15 575,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na delegacje uczących się
funkcjonariuszy, nagrody dla funkcjonariuszy, zakup komputerów, środków czystości, wyposażenia
oraz na badanie funkcjonariusza.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

f) dział 758- Różne rozliczenia
rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 43 350,00 zł.
Różnica w kwocie 0,20 zł wynika z kompensaty dokonanej w Postanowieniu Uchwały.

o kwotę 43 349,80 zł
o kwotę 43349,80 zł

g) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 201 691,00 zł
rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 9283,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w SOS- W w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe
(3470,00 zł) oraz na zdanie pn.: ,,Montaż pompy c.o. w SOS-W w Kole"(5 813,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą odpowiednio z przesunięć pomiędzy§§ w planie wydatków oraz ze
zmniejszenia w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym.

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 60 339,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 41 696,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne (26 136,00 zł), zakup
kamer do monitoringu (8 060,00 zł) oraz zakup monitorów do sal lekcyjnych (7 500,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą odpowiednio ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy
§§ w planie wydatków.

'-../ - ZSE-A w Kole o kwotę 4 214,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (2 753,00 zł) oraz na
zakup wyposażenia dla uczniów (1 461,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze zmniejszenia planu
wydatków w rozdziale 80146.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 6013,00 zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenia (5 185,00
zł), na składki na ubezpieczenie społeczne (806,00 zł) oraz na wykonanie konserwacji ksero (22,00 zł}.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZSP w Kłodawie o kwotę 8 879,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na
ubezpieczenie społeczne.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
Różnica w kwocie 463,00 zł wynika z kompensaty dokonanej w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 87919,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSE-A w Kole o kwotę 39526,00 zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenia (20 529,00
zł), składki na ubezpieczenie społeczne (10 900,00 zł), zakup wyposażenia dla uczniów
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(7623,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (474,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze zwiększenia planu
dochodów.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 58 327,00 zł na wypłatę zapomogi i zakup odzieży ochronnej
(1 829,00 zł), uzupełnienie środków na wynagrodzenia (25 400,00 zł), składki na ubezpieczenie
społeczne (11 798,00 zł), wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych (17000,00 zł), remont kotłowni
(2 000,00 zł), usługi Internet (100,00 zł) oraz na szkolenie pracowników (200,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze zwiększenia planu
dochodów.
- ZSP w Kłodawie o kwotę 844,00 zł na zakup środków czystości.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Różnica w kwocie 10 778,00 zł wynika z kompensaty dokonanej w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 11 890,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w SOS- W w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na
wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85403.

rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 5448,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 2 955,00 zł na zakup komputera do przygotowywania materiałów
szkoleniowych (2 724,00 zł) oraz na szkolenia nauczycieli (231,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZSE-A w Kole o kwotę 391,00 zł z przeznaczaniem na delegacje dla nauczycieli.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 2 136,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na
wynagrodzenia osobowe (1 823,00 zł) oraz na składki na ubezpieczenia społeczne (313,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Różnica w kwocie 34,00 zł wynika z kompensaty dokonanej w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 26812,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o
kwotę 32 625,00 zł.
Różnica w kwocie 5813,00 zł wynika z kompensaty dokonanej w Postanowieniu Uchwały.

h) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 58 275,00 zł
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 44 324,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na uzupełnienie
środków na wynagrodzenia bezosobowe (1 300,00 zł) zakup materiałów i wyposażenia (2 200,00 zł),
zakup żywności (6643,00 zł), zakup leków i wyrobów medycznych (1000,00 zł), zakup gazu (21 000,00
zł), zapłatę za usłu~i (8 189,00zł),usługi Internet (7,00 zł) usługi telekomunikacyjne (735 ,00 zł) oraz na
korektę odpisu ZFSS (3 650,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze zwiększenia planu
dochodów.

rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 13 951,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na zakup nowych programów
komputerowych oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia budżetu z PFRON.
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i) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 114,40 zł
rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

o kwotę 0,20 zł
Zwiększa się dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Kole.
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej powiatu.

rozdział 85395- Pozostała działalność o kwotę 114,20 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole w ramach projektu "Dogonić Marzenia" celem
wyrównania proporcji przyznanych środków na realizację projektu.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków projektu.

j) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24491,00 zł
rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 3374,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w SOS-W w Kole z przeznaczeniem na zakup usług (2 533,00 zł) oraz na
pokrycie kosztów nauczycieli w zakresie nauczania indywidualnego (84 ł ,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
o kwotę l 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PP-P w Kole z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 20117,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- BS w Kole o kwotę 21 643,00 zł na zakup środków żywności (16 000,00 zł), zapłatę za
usługi (5 323,00 zł), uzupełnienie środków na opłaty za usługi telekomutacyjne (300,00 zł) i podróże
krajowe służbowe (20,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze zwiększenia planu
dochodów.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 12 768,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(l 000,00 zł), uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe (5 804,00 zł), składki na
ubezpieczenia społeczne (5 584,00 zł), naprawę kotłowni gazowej (300,00 zł), usługi telefonii
komórkowej (30,00 zł) oraz szkolenia pracowników (50,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Różnica w kwocie 14294,00 zł wynika z kompensaty dokonanej w Postanowieniu Uchwały .

.•.... - .-

prze~~icz7dY Powiatu

~k Tomicki



Plan finansowy wydatków na zadania zlecone n ~014rok (
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr 111/11/2014z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
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4300 Zakup usług pozostałych 3514,24

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 36477,70

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 208,06

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00

710 ą~lała,noŚ~i.la.fug~wa_": .: '~:[~~~~~l~i. . - .J' ~. "". '.~~~'; "". '.
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200900,00, ' .~.,,'. '.,
v
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4300 Zakup usług pozostałych 200900,00
. ~'.'-'" - ;~., ~&< ';'ł~'_~bt~I~'J' '}. ';':~;!i-~~.71\tr '~,~ ~~ .';

.. .".71014 Opracowania geOd~ne i kartografi_czne ';3 ~' ~ ~.{/. :~\' '" , ._h"''''''''' -',! ": 14500,00

4300 Zakup usług pozostałych 14500,00

71015 ' Nadzór buQ.owlany ;'; .': , •• :~..\~:''''~'-
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455900,00. . ,~c C. . ..,,' ~ ".', ~, " - ;.O' -:~: ~ .~
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5300,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 925,98

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 205721,37

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23246,97

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55026,74

4120 Składki na Fundusz Pracy 4390,81

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3603,99

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23402,34

4260 Zakup energii 3695,19

4270 Zakup usług remontowych 764,53

4280 Zakup usług zdrowotnych 790,00

4300 Zakup usług pozostałych 13313,27

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 810,74

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 852,54

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 677,11



4410 Podróże służbowe krajowe ( 4464,42

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6764,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 150,00
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170345,16

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31860,84

4120 Składki na Fundusz Pracy 3444,00
.' 75045 Kwalifikacj~ wOJsko;a ';'§.;:? .4t,",.~.t.'{ rl;"'~f;ili!j~j~\{'::~[~~",;'~~' '.'-

.~ '.'+ , '\'j;. '!SI':' .;w~·" 1,!,,-" '" ·1",- ~, ',' " "~"~t.' ..;;< " 22000,00
~' , '" • " .,,- !.' "

.
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1300,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 4000,00
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3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 725,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000,00

4300 Zakup usług pozostałych 65876,00

754:"., '''f,,"\it::r;i-~t=~':~'łY .,:!ł :r'f.< :""Wir ~ź'p~~C:z8~,*<tp;~ląn~1'oc~~~!w~~re:~!~i84:,::ł., ;"~;:~~1~t:;-~ą;~?~'W~?t:~'~,~;1r;fj,~l M·c,.... . tJ~ ,'. 't;'i!~~" i.tri:: .4'17~3~7.09g-:.-. 'J'~.,';t.f .," .:~:X :~ .",}, ~-'
:: 75411 "',,~,.~ Komendy' p~iaiOWe.P~l\s~wej Sł!s#Y: P<>!amE!l? 1'11;';' tii i?if[~!~c

. ", ;yt . .
r~:{,: »: i~( <"" ~ :.~. ,ii ~;"i'" , -,>;~

i:: ? ~'..;,•• ~-c ."~ . ~-; {;,;, f..._,"~~"I ~~, ':" .. ' 'ir' 4168~9,og

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1072,00

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 188269,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 101878,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6226,00

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2728623,00

4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 375231,00

4070 Dodatkowe.uposażenie roczne dla Żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 235396,00



Składki na ubezpieczenia spo«( e4110

4120

4170

4180

4210

4260

4270

4280

4300

4350

4360

4370

4390

4410

4430

4440

4480

4510

4550

4610
-, s_

;'>ł', ~75478
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4060

19011,00

Składki na Fundusz Pracy 2186,00

Wynagrodzenia bezosobowe 800,00

Równoważniki pieniężne i ekwiwałenty dła żołnierzy i funkcjonariuszy 115913,00

Zakup materiałów i wyposażenia 183329,00

Zakup energii 65841,00

Zakup usług remontowych 43986,00

Zakup usług zdrowotnych 14474,00

Zakup usług pozostałych 51 212,00

Zakup usług dostępu do sieci łnternet 2793,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4451,00

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3931,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 837,00

3947,00Podróże służbowe krajowe

1364,00Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4486,00

12827,00Podatek od nieruchomości

154,00Opłaty na rzecz budżetu państwa

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 0,00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 222,00

1 612,00Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 539421,00

853

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami /nr1131,OO
samorządu terytorialnego _--

Razem: ( 8943765,00

przewodni~.~~ Powiatu

Marek Tomicki



Plan wydatków majątkowych na 2014 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr 111/11/2014z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie powiatu na 2014 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
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6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10000,00

Wykonanie utwardzenia placu otoczenia Izby Przyrodniczo-Leśnej Kiejsze 10000,00Nadleśnictwa Koło
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6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 235752,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3411P i Nr 3413P w m, 20000,00Dzierzbice i Nr 2150P w m, Damaników

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3206P w m. Borki 200000,00

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3216P w m. Dzierawy 200000,00
Budowa drogi łączącej drogę powiatową Nr 3205P z drogą wojewódzką Nr 60000,00270

Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce 1500000,00

\...J Budowa parkingu przy drodze powiatowej Nr 3218P w Białkowie 150000,00Kościelnym
Modernizacje dróg przez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości 250000,00Żarowo i w Przedczu, ul. Szkolna

Przebudowa chodnika na ul. Poniatowskiego w Kole 325000,00
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3400P w Ruszkowie 150000,00Pierwszym
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3406P (ul. Braterstwa 80000,00Broni) w Brdowie

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401P Kłodawa-Łęczyca 250000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 341OPw m, Bowyczyny i 3405P Długie- 100000,00Kaleń Mała

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec 130000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny-Złota 250000,00

Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Grzegorzew-Tarnówka 250000,00

Przebudowa dróg powiatowych Nr 3199P, 3427P Babiak-Kiejsze i 3426P 250000,00Babiak-Dęby Szlacheckie

Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w m.Grzeqorzew 90000,00

Przebudowa ulicy Bliznej w Kole 1730752,00
'--" Przebudowa ulicy Ks. Serafina Opałki w Kole 80000,00

Przebudowa ulicy Składowej w Kole 170000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70000,00

Zakup samochodu osobowo-dostawczego w PZD w Kole 70000,00

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe 0,00

6~(j16' .
, .'~,',:~~,J Dr09i pUblieznj:grnffineł
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Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 80000,00

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Babiak na realizację
zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Babiak, u, Dworcowa G-492586 - 80000,00
etap I"

<i " It': ~ , ~<!?!IIiI~!fu~;I ~~.bj!~zni:.:'7~": ~e • :, ~1~~ffil,ttt~;lt~',l;:
. " *' ;_.r57~~Op. 750, \ p:., -

Starostwa ..poWia~owe, " !I,.: ...", "r' '. .".... '~." ., ~~.. .:."- '," ..
75020 .;~, ;F. 57500,00

oc 1.<1 ,r t: .J.. .,
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 57500,00

Zakup kserokopiarki w Starostwie Powiatowym w Kole 12600.00
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7500,01

6060

633000,OC

60000,OC6170

O,OC

6060

6220

2239640,00

6060 26340,00

mat ochronnych do sali gimnastycznej przy ZSP w Kłodawie 26340,00



(
Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego
Nr 111/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014
roku w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie powiatu na 2014 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2014 ROK

1

2

3 851 85111 6220

4 851 85111 6220

pn.: "Zakup sprzetu
5 851 85111 6220 dla sali porodowej w SP ZOZ w

6 851 85111 6220

120000

60000

190000

30000

7

8

9

2320 Miasto Konin

2317
Gmina Osiek Mały Dofinansowanie do projektu "Dogonić Marzenia"

2319
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13 921 92109 2710 Gmina Kłodawa Wsp6łogranizacja Imprez kulturowych 3000,00
14 921 92109 2710 Gmina Przedecz Współogranizacja Imprez kulturowych 2000,00

15 921 92116 2310 Gmina Miejska w Kole
Dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w

93200,00Kole

16 921 92118 2710 Gmina Miejska w Kole
Realizacja druku publikacji pt. "Zakony i zgromadzenia

3000,00zakonne na Ziemi Kolskiej - ich dzieje, rola i znaczenie"

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

QZIĄ(QJg,:;,~olnictW~ilOwiec~~~ .~~ ~~~/':l,t :~~"i'j}t .;~;:I.,. . ~,.I:,,~;"; .~ " . ,~i~1'-, '8«- ~:$'~~f~~f~~';"'Q'Oil.:~~ l:,~~:~.~"OÓD- 1~,~'1':'~::::'~:łi,li;;:<), ".~'"\~ . ..'
o' '" . .'.<' .: 1j,.i;' :t. ~"~OOOO,OQ..... ;o> .";,. _:>;' , ',., • "",,-;'~:' ,',;;

17 010 01008 2830 Spółki wodne Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych 10000,00

i:iZIAt'801'~ ,OŚWIAf,A~i:;WYCHOWANiEf~~~t!;;i~ ~;~;t4;;1~~ff'.;l< ,~~~f~~:~:~'~':t~t71t~~i~.~r~,~~~~~~:~'1 '~'l';' r,~'rJ'~\~~'>~85l~64000; ····~f J "i>,~ ••:l!-~l'w, ~.J~' 0:00 ,U~·,","'li'.Slf~'!!QOO,":'2' '., ' 't~!!i~~< ..•. . .' f,. t

Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół
Placówki oświatowe niepublicznych, w tym:

18 801 80120 2540 niepubliczne - Liceum Ogólnokształcące 244590,00
801 80130 2540 - Szkoły zawodowe 613050,00

Razem: 000 85764000 000
OZIA~1152:7'"POM(jC~SPot.ECiNĄ~~~·:::~}i1~łt!t~"~~~"ł~~~~~~.l~~~~~i':..~~~~{~tt~,M~~~,:''';~~~,::~ft~~:':';?A~~~tsl'-.·0;00 i;~t~~~~t'\~c~. eJ ;i;"~i~:.;.:47:i;234,0,0wi··· ,;:".:""f'~~~ , .• .;c,;!\ ,O,OJ'

Dom Pomocy Społecznej dla
Dorosłych Zgromadzenia

19 852 85202 2360 Sióstr Małych Misjonarek Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu. 473234,00
Mi/osierdzia (Orionistek) w

Kole

'DZIAt:~,53~ POZOSTAŁE z,.OANiA .WJAt<RĘ$/ff/ił.Ol!lłYltl3SR9ŁEC?NE4;.; , .~~;:~.,,~ tf.'S',\,·· ..~ ?i~'mOO ;.'''''1 ~,,~~13.4769,83 Itil'r~t~~ ~.i~O;OO, ...;;'~',!"'*.. -' < ,~ r •••",~,: '>,:~•~tł,,~~,,~;"

Warsztaty Terapii Zajęciowej

20 853 85311 2580 Polskiego Stowarzyszenia na Dofinansowanie kosztów działalności placówki 85434,47Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Kole
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21 853 85311 2580

DZ/At. 854.,"-jEDUKACYJNA..,OPIEł(A' WYCHOWAWCZA' 18000,00

22 854 85412 2360
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

18000,00działalność pożytku publicznego

Terenowe Koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz

Osób z Upośledzeniem Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno -
23 854 85419 2540 Umysłowym w Kole wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej 1 518676,27

działającym na rzecz Ośrodka umysłowo ze sprzężonymi kalectwami
Rehabilitacyjno - Edukacyjno

- Wychowawczego w Kole

24 854 85420 2540 Młodzieżowy Ośrodek Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem 81 949,00Wychowawczy w Dębinie placówki

Klasztor 00. Bernardynów Remont i malownie ściany wschodniej, absydy (sciany
25 921 92120 2720 południowej) i sciany zachodniej kościoła pw. Nawiedzenia 20000,00wKole NMPwKole

26 921 92195 2360
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

14000,00działalność pożytku publicznego

27
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego
Nr 111/11//2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
powiatu na 2014 rok

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE
ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM

HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2014 ROK

1. 801 80195
Nowe umiejętności - wieksze szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy w niemieckich
gospodarstwach rolnych

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Kościelcu tym:

-339446,99 zł środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego,
- 59 902,41 zł środki z budżetu Państwa

2. 853 85395

1109287

"Dogonić Marzenia"
w ramach POKL 07.01.02-30-018/14

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
wKole

w tym:
- 999 006,65 zł środki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 55 955,16 zł środki z Budżetu Państwa,
- 54 32 56 zł środki z Budżet Powiatu

RAZEM

Marek Tomicki
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I DOCHODY OGÓŁEM 140000,00

900 Wpływy z różnych opłat 140000,00

II WYDATKI OGÓŁEM 140000,00

020 02095 4300 Zakup usług pozostałych 60000,00

2 020 02095 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 10000,00
budżeto ch

3 900 90095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000,00

4 900 90095 4300 Zakup usług pozostałych 23000,00

5 900 90095 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 5000,00
ekspertyz, analiz i opinii

6 900 90095 4410 Podróże służbowe krajowe 8000,00

7 900 90095 4420 Podróże służbowe zagraniczne l 500,00

"-'" 8 900 90095 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00

9 900 90095 4700
Szkolenia pracowników niebędących 15000,00
członkami korpusu służby cywilnej __ --'

--_ •...-."'---

. lle~;jczący Rady Powiatu

};t;;vA.micki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego
Nr 111/11/2014z dnia 30 grudnia 2014
roku w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2014 rok

Dochody Z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki
z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska

na 2014 rok
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