
UCHWALA NR VII1/65/2015
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

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

§ l

W Uchwale Nr 111/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej powiatu
kolskiego na 2014 rok ze zmianami (Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.7.10.2015 z dnia
28 stycznia 2015 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.9.14.2015 z dnia 11 lutego 2015
roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr V/32/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, Uchwała Rady
Powiatu Kolskiego Nr V1/37/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.15.25.2015 z dnia 01 kwietnia 2015 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr VII/46/2015 z
dnia 30 kwietnia 2015 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § l ust. l Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 73273 162,00 zł zwiększa
się o kwotę 219950,00 zł do wysokości 73493 112,00 zł,
z tego: /
l) dochody bieżące w wysokości 68 162 162,00 zł zwiększa się o kwotę 94 500,00 zł do wysokości

68 257 112,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 5 111 000,00 zł zwiększa się o kwotę 125000,00 zł do

wysokości 5 236 000,00 zł.

2. W § l ust. 2 Uchwały budżetowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w
wysokości 8 684 615,00 zł zwiększa się o kwotę 15 500,00 zł do wysokości 8 700 115,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr l do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. l Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 74 108955,30 zł zwiększa
się o kwotę 859 126,91 zł do wysokości 74 968 082,21 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 66 085 455,30 zł zwiększa się o kwotę
364 126,91 zł do wysokości 66 449 582,21 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

budżetowej.

5. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 8 023500,00 zł zwiększa się o
kwotę 495 000,00 zł do wysokości 8 518 500,00 zł.

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian.:
l) Dodaje się nowe zadania pn.:

a) "Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole" - 50000,00 zł,



,
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b) "Dofinansowanie do zadania pn.: "Budowa drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole" - 50 000,00
zł,

c) "Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD w Kole" -70000,00 zł,
d) " Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdćw-Przedecz" - 150 000,00 zł,
e) " Odnowa drogi powiatowej nr 3199P Mqkoszyn-Przybyłow" - 125 000,00 zł

2) Zwiększa się wartość zadania "Dofinansowanie do zadania pn.: " Wdrażanie nowych standardów
w opiece nad pacjentem poprzez informatyzację w SP ZOZ w Kole" o kwotę 200 000,00 zł do
wysokości 500 000,00 zł.

3) Zmienia się nazwę zadań:
a) z "Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania
nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla KPPSP w Kole" na "Dofinansowanie do zadania
pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu iwyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk
żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego ",

b) z" Wykonanie nawierzchni parkingu przy budynku A od strony garaży Starostwa
Powiatowego w Kole" na "Wykonanie nawierzchni placu przy budynku A od strony garaży
Starostwa Powiatowego w Kole".

4) Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 150000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. 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
8 684 615,00 zł zwiększa się o kwotę 15 500,00 zł do wysokości 8 700 115,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- Dochody budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 219 950 ,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz.600 14 § 6300 o kwotę 125 000,00 zł kwota po zm. l 232 000,00 zł

Dział 710 rozdz. 710 15 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 4000,00 zł kwota po zm. 409000,00 zł

Dział 700 rozdz.70005 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 11 500,00 zł kwota po zm. 81619,00 zł

Dział 756 rozdz.75618 § 0490 o kwotę 70000,00 zł kwota po zm. 685 000,00 zł

Dział 801 rozdz.80140 § 0690 o kwotę 2200,00 zł kwota po zm. 2200,00 zł

Dział 900 rozdz.90095 § 0960 o kwotę 5250,00 zł kwota po zm. 5250,00 zł

Dział 926 rozdz.92605 § 2710 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 2000,00 zł

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

- Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 162 960,00 zł w następujących
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pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6800 o kwotę ISO 000,00 zł kwota po zm. 484 500,00 zł

Dział 754 rozdz.75411 § 4050 (zadania zlecone) o kwotę 3460,00 zł kwota po zm. 2 827256,00 zł
Dział 754 rozdz.754 I l § 4180 (zadania zlecone) o kwotę 1 000,00 zł kwota po zm. 128006,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195§ 4300 o kwotę 8500,00 zł kwota po zm. 38500,00 zł

- Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się o kwotę l 022086,91 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 275 000,00 zł kwota po zm. 6 757 500,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014 § 6060 o kwotę 70000,00 zł kwota po zm. 70000,00 zł

Dział 600 rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 50000,00 zł kwota po zm. 50000,00 zł

Dział 700 rozdz. 70005 § 4390 (zadania zlecone) o kwotę II 500,00 zł kwota po zm. 16572,00 zł

Dział 710 rozdz. 710 15 § 4210 (zadania zlecone) o kwotę 4000,00 zł kwota po zm. 6000,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020 § 40 10 o kwotę 112996,00 zł kwota po zm. 4170196,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020 § 4110 o kwotę 19322,00 zł kwota po zm. 764462,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020 § 4120 o kwotę 2768,00 zł kwota po zm. 102 968,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020 § 4300 O kwotę 50000,00 zł kwota po zm. 720 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020 § 4390 o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 17000,00 zł

Dział 754 rozdz. 75405 § 3000 o kwotę 25000,00 zł kwota po zm. 26300,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4280 (zadania zlecone) o kwotę 660,00 zł kwota po zm. 15045,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4300 (zadania zlecone) o kwotę 2800,00 zł kwota po zm. 57 199,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4610 (zadania zlecone) o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. I 000,00 zł

Dział 801 rozdz. 80140 § 4110 o kwotę 317,00 zł kwota po zm. 5 130,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80140 § 412O o kwotę 45,00 zł kwota po zm. 732,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80140 § 417O o kwotę 1 838,00 zł kwota po zm. 29838,00 zł

Dział 851 rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 250 000,00 zł kwota po zm. 730000,00 zł

Dział 853 rozdz. 85311 § 2580 o kwotę 4090,91 zł kwota po zm. 135240,91 zł

Dział 854 rozdz. 85410 § 4270 O kwotę 120000,00 zł kwota po zm. 127 100,00 zł

Dział 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 5250,00 zł kwota po zm. 32250,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195 § 421O o kwotę 8500,00 zł kwota po zm. 19500,00 zł

Dział 926 rozdz. 92605 § 4270 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 2000,00 zł

10. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotacje dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych dla:
SP ZOZ w Kole
dział 851, rozdział 85111 § 6220 o kwotę 250 000,00 zł do wysokości 730 000,00 zł
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2) 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 4090,91 zł do wysokości 84798,91 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Ustalona w § 7 Uchwały budżetowej rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w
wysokości 634 500,00 zł zmniejsza się o kwotę 150000,00 zł do wysokości 484500,00 zł.

12. W§ 4 Uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę 639 176,91 zł.
§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

,,1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1474970,21 zł stanowi deficyt budżetu
powiatu, którego źródłem pokrycia są przychody z tytułu wolnych środków.
2. Ustala się:
- Przychody budżetu powiatu
- Rozchody budżetu powiatu

w wysokości
w wysokości

2 491 034,13 zł
1 016063,92 zł"

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§4

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

/. /
<, .~// r

.I/?'"
Marek Tomicki



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII1/65/2015

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 maja 2015 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 73 493 112,00 zł.

l.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 219 950,00 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 125000,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 125 000,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gm. Babiak.

b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 11 500,00 zł
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)

O kwotę 11 500,00 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2015 w
ramach rezerwy celowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.75.2015.3 z dnia
19.05.15).

c) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 4000,00 zł
rozdział 71015- Nadzór budowlany(zadania zlecone) O kwotę 4000,00 zł
§ 2]]0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2015 (pismo
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.311 1.124.2015.4 z dnia 27.04.15).

d) dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

o kwotę 70 000,00 zł
rozdział 75618- Wpływy z innych opiat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 70 000,00 zł
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu robót prowadzonych w pasie drogowym.

e) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 2200,00 zł
rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego o kwotę 2 200,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Zwiększa się plan dochodów w ZST w Kole w związku z przeprowadzeniem kursów w zakresie
przedmiotów zawodowych dla uczniów ZSRCKU w Kościelcu.
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1) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095- Pozostała działalność
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej
Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn.

o kwotę 5 250,00 zł
o kwotę 5 250,00 zł

g) dział 926- Kultura fizyczna o kwotę 2 000,00 zł
rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 2 000,00 zł
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gm. Kościelec z
przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych "Orlik 2012" przy ZSRCKU w Kościelcu (uchwała
Rady Gminy Kościelec Nr V/28/2015).

II. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po
zmianach w kwocie 74 968 082,21 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o
a) dział 600- Transport i łączność o

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę
Zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe.

kwotę 162960,00 zł
kwotę 150 000,00 zł

150000,00 zł

b) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4 460,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

O kwotę 4 460,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

c) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8500,00 zł
rozdział 92195- Pozostała działalność o kwotę 8 500,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę l 022 086,91 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 395 000,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 345 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na zadania pn.:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-Przedecz" - 150000,00 zł,
"Odnowa drogi powiatowej nr 3199P Mqkoszyn-Przybyłów" - 125 000,00 zł
Środki na powyższe zadania pochodzą z otrzymanej pomocy finansowej z Gm. Babiak (125000,00 zł) a
po stronie powiatu z rezerwy celowej (150000,00 zł).
Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zadanie pn.: "Zakup samochodu osobowo-
dostawczego dla PZD w Kole".
Środki na ten cel będą pochodziły z wolnych środków.

rozdział 60017- Drogi wewnętrzne o kwotę 50 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.: "Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole".
Środki na ten cel będą pochodziły z wolnych środków.

b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 11 500,00 zł
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)

O kwotę 11 500,00 zł
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Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych
do aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie oraz operatów szacunkowych
odszkodowawczych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 r.

c) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 4000,00 zł
rozdział 71015- Nadzór budowlany (zadania zlecone) O kwotę 4000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowej na 2015 r.

d) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 190 086,00 zł
rozdział 75020- Starostwa powiatowe o kwotę 190 086,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na zakup usług
obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz (5 000,00 zł), na uzupełnienie planu wydatków osobowych
wraz z pochodnymi (135086,00 zł) oraz na wydatki wynikające z realizacji zadań związanych z
usuwaniem i parkowaniem pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie powiatu kolskiego
(50 000,00 zł).
Środki na w/w cele będą pochodziły z wolnych środków.

e) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 29460,00 zł
rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji o kwotę 25 000,00 zł
Przeznacza się w ramach funduszu wsparcia środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kole z
przeznaczeniem na dofinansowanie remontu garaży.
Środki na ten cel będą pochodziły z wolnych środków.

rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)
O kwotę 4 460,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na szkolenie i szczepienia
funkcjonariuszy oraz na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

f) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 2200,00 zł
rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego o kwotę 2 200,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

g) dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 250000,00 zł
rozdział 85111- Szpitale ogólne o kwotę 250000,00 zł
Przeznacza się dotację z budżetu powiatu dla SP ZOZ w Kole na dofinansowanie do zadania pn.:
"Budowa drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole" - 50 000,00 zł.
Ponadto zwiększa się o kwotę 200000,00 zł dotację na dofinansowanie do zadania pn.: "Wdrożenie
nowych standardów w opiece nad pacjentem poprzez informatyzację w SP ZOZ w Kole ".
Środki na te cele będą pochodziły z wolnych środków.

h) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4 090,91 zł
rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

o kwotę 4 090,91 zł
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Zwiększa się dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Kole.
Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków.

i) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 120 000,00 zł
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne kwotę 120000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na prace remontowe w
budynku internatu.
Środki na ten cel będą pochodziły z wolnych środków.

j) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5 250,00 zł
rozdział 90095- Pozostała działalność kwotę 5 250,00 zł
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i
Lasu 2015 r.
Środki na ten cel pochodzą z darowizn.

k) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8500,00 zł
rozdział 92195- Pozostała działalność kwotę 8 500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w Powiatowym Przeglądzie
Orkiestr Dętych w Głębokim.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

I) dział 926- Kultura fizyczna o kwotę 2000,00 zł
rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 2 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych "Orlik 2012" przy
ZSRCKU w Kościelcu.
Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gm. Kościelec.

III. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę
Zwiększa się plan przychodów pochodzących z wypracowanych środków finanso
budżetu za 2014 rok w kwocie 639 176,91 zł.

639 176,91 zł
h-z-rozliczenia

iczący7pOwiatu

Ma' Tomicki
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