
UCHWALA NR XI/77/2015
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 24 września 2015 roku

§ 1

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:

W Uchwale Nr IlI/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, Uchwala Rady
Powiatu Kolskiego Nr Vl/37/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, Uchwala Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.15.25.2015 z dnia 01 kwietnia 2015 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr VI1/46/2015 z
dnia 30 kwietnia 2015 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr VIII/65/2015 z dnia 28 maja 2015
roku, Uchwala Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.25.33.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku,
Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr IX/70/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, Uchwała Zarządu
Powiatu Kolskiego Nr 0025.30.41.2015 z dnia 08 lipca 2015 roku, Uchwala Zarządu Powiatu
Kolskiego Nr 0025.33.45.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego
Nr X/75/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku) wprowadza się następujące zmiany:

l. W § l ust. l Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 74549 148,00 zl zwiększa
się o kwotę 362 426,41 zł do wysokości 74911 574,41 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 69 212 148,00 zł zwiększa się o kwotę 300426,41 zł do wysokości

69 512 574,41 zl,
2) dochody majątkowe w wysokości 5 337 000,00 zł zwiększa się o kwotę 62 000,00 zł do

wysokości 5 399 000,00 zł.

2. W § l ust. 2 pkt l 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 9 212 154,00 zł zwiększa się o kwotę 7 719,00 zł do wysokości 9 219 873,00 zł.

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

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 76270618,21 zł zwiększa
się o kwotę 362426,41 zł do wysokości 76 633 044,62 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 67 578 668,21 zł zwiększa się o kwotę
300 426,41 zł do wysokości 67 879 094,62 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 8 691 950,00 zł zwiększa się o
kwotę 62 000,00 zl do wysokości 8 753 950,00 zł.
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6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian.:

l) Zwiększa się wartość zadań pn.:
a) "Wykonanie nawierzchni placu przy budynku A od strony garaży Starostwa Powiatowego w

Kole" o kwotę 16 000,00 zł do wysokości 186 000,00 zł,
b) "Budowa chodnika w ciqgu drogi powiatowej nr 3206P w m. Borki" o kwotę 45 000,00 zł do

wysokości 195 000,00 zł.

2) Dodaje się nowe zadanie pn.:" Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i
likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu
województwa wielkopolskiego" - 23 500,00 zł.

3) Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 22 500,00 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
9 212 154,00 zł zwiększa się o kwotę 7 719,00 zł do wysokości 9219 873,00 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 zmniejsza się o kwotę 39397 ,00 zł w następującej pozycji:

Dział 801 rozdz.80130 § 0970 o kwotę 39397,00 zł kwota po zm. lO 851,00 zł

- Dochody budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 401823,41 zł w następujących
pozycjach:

Dzia1600 rozdz.60014 § 0580 o kwotę l 100,00 zł kwota po zm. l 100,00 zł
Dział 600 rozdz.60014 § 0970 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 8000,00 zł
Dział 600 rozdz.60014 § 6300 o kwotę 22 500,00 zł kwota po zm. [ 305500,00 zł

Dział 700 rozdz.70005 § 0970 o kwotę 84370,00 zł kwota po zm. 84370,00 zł

Dział710rozdz.71014§0970 o kwotę 116,41 zł kwota po zm. 116,41 zł

Dział 750 rozdz.75020 § 6300 o kwotę 16000,00 zł kwota po zm. 16000,00 zł

Dział 754 rozdz.7541I § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 7719,00 zł kwota po zm. 4 [85326,00 zł
Dział 754 rozdz.7541l § 6260 o kwotę 23 500,00 zł kwota po zm. 23500,00 zł

Dział756rozdz.75618§0490 o kwotę 60 000,00 zł kwota po zm. 775 000,00 zł

Dział 80[ rozdz.80120 § 0690 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 1400,00 zł
Dział 80 l rozdz.80 120 § 0750 o kwotę 29 958,00 zł kwota po zm. 98 978,00 zł
Dział 801 rozdz.80ł20 § 0830 o kwotę 600,00 zł kwota po zm. ł 447,00 zł

Dział 801 rozdz.80 130 § 0690 o kwotę 300,00 zł kwota po zm. 2 100,00 zł
Dział 801 rozdz.80130 § 0750 o kwotę 14 160,00 zł kwota po zm. 67692,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 130 § 0840 o kwotę 21 000,00 zł kwota po zm. 43230,00 zł

Dział 852 rozdZ.85202 § 0830 o kwotę 9 200,00 zł kwota po zm. 3 370200,00 zł
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Dział 854 rozdz.85410 § 0690 o kwotę 9000,00 zł kwota po zm. 46000,00 zł
Dział 854 rozdz.8541° § 0750 o kwotę 23000,00 zł kwota po zm. 140 829,00 zł
Dział 854 rozdZ.854 IO § 0830 o kwotę 67000,00 zł kwota po zm. 617350,00 zł
Dział 854 rozdz.85410 § 0970 o kwotę 10000,00 zł kwota po zm. 66934,00 zł

Dział 921 rozdz.92195 § 0960 o kwotę 200,00 zł kwota po zm. 2200 ,00 zł

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

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 178411,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 4040 o kwotę 5336,00 zł kwota po zm. 61344,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 6800 o kwotę 22 500,00 zł kwota po zm. 313 000,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 3070 (zadania zlecone) o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 185447,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4180 (zadania zlecone) o kwotę 3 500,00 zł kwota po zm. 119006,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80120§ 3020 o kwotę 570,00 zł kwota po zm. 46253,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 120§ 4040 o kwotę l 829,00 zł kwota po zm. 404929,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4120 o kwotę 3000,00 zł kwota po zm. 130889,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4430 o kwotę 8830,00 zł kwota po zm. 11 350,00 zł
Dział 80] rozdz. 80 120§ 4440 o kwotę 4 631,00 zł kwota po zm. 271 352,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4700 o kwotę 1200,00 zł kwota po zm. 6401,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80130§ 3020 o kwotę l 900,00 zł kwota po zm. 218 888,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4010 o kwotę 2 163,00 zł kwota po zm. 8065 170,08 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4040 o kwotę 554,00 zł kwota po zm. 709026,00 zł
Dział801rozdz.80130§4110 o kwotę 157,00 zł kwota po zm. 1502132,00zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4120 o kwotę 21 600,00 zł kwota po zm. 189513,00 zł
Dział 801 rozdz. 80I30§ 4210 o kwotę 700,00 zł kwota po zm. 308580,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4260 o kwotę 6500,00 zł kwota po zm. 525 196,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4270 o kwotę 4100,00 zł kwota po zm. 107498,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4360 o kwotę l 000,00 zł kwota po zm. 36587,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4430 o kwotę 1200,00 zł kwota po zm. 27260,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4440 o kwotę 7864,00 zł kwota po zm. 462449,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 130§ 4480 o kwotę 200,00 zł kwota po zm. 5 095,00 zł

Dział 801 rozdz. 80140§ 4120 o kwotę 125,00 zł kwota po zm. 607,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80 146§ 40 IO o kwotę 4 800,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 l46§ 4110 o kwotę 825,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4410 o kwotę 2056,00 zł kwota po zm. 4509,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80 150§ 40 IO o kwotę 6 061,00 zł kwota po zm. 261 625,00 zł

Dział 801 rozdz. 80195§ 4300 o kwotę 800,00 zł kwota po zm. 44363,92 zł

Dział 852 rozdz. 85202§ 4210 o kwotę 24000,00 zł kwota po zm. 107351,00 zł

Dział 852 rozdz. 85218§ 3020 o kwotę 50,00 zł kwota po zm. 5 950,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4040 o kwotę 734,00 zł kwota po zm. 40721,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4280 o kwotę 407,00 zł kwota po zm. 1 093,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4400 o kwotę 4 938,00 zł kwota po zm. 27 702,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4410 o kwotę l 094,00 zł kwota po zm. 8650,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4440 o kwotę l 094,00 zł kwota po zm. 14404,00 zł

Dział 853 rozdz. 85333§ 4040 o kwotę 23 529,00 zł kwota po zm. 109383,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4360 o kwotę 2871,00 zł kwota po zm. 6229,00 zł
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Dział 854 rozdz. 8540 l § 4040 o kwotę 77,00 zł kwota po zm. 7 087,00 zł
Dział 854 rozdz. 8540 l § 4120 o kwotę 510,00 zł kwota po zm. 1 673,00 zł

Dział 854 rozdz. 85406§ 4430 o kwotę 150,00 zł kwota po zm. 3550,00 zł

Dział 854 rozdz. 85410§ 4120 o kwotę 900,00 zł kwota po zm. 28652,00 zł
Dział 854 rozdz. 8541 O§ 4700 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 950,00 zł

Dział 854 rozdz. 85446§ 4210 o kwotę 482,00 zł kwota po zm. 150,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195§ 4300 o kwotę 1474,00 zł kwota po zm. 40390,00 zł

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 540837,41 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014 § 3020 o kwotę l 100,00 zł kwota po zm. 19100,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014 § 4010 o kwotę 5336,00 zł kwota po zm. 806958,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014 § 4210 o kwotę 38000,00 zł kwota po zm. 1010175,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014 § 4300 o kwotę 24000,00 zł kwota po zm. 910 800,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 45000,00 zł kwota po zm. 6912500,00 zł

Dział710rozdz.71014§2910 o kwotę 116,41 zł kwota po zm. 116,41 zł
Dział 710 rozdz. 71014 § 4300 o kwotę 25000,00 zł kwota po zm. 52000,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020 § 6050 o kwotę 16000,00 zł kwota po zm. 320000,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4050 (zadania zlecone) o kwotę 3 370,00 zł kwota po zm. 2770250,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4060 (zadania zlecone) o kwotę 4349,00 zł kwota po zm. 398724,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §4210(zadaniazlecone) o kwotę 3500,00zł kwota po zm. 104914,00zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4300 (zadania zlecone) o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 71 192,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 6060 o kwotę 23500,00 zł kwota po zm. 23500,00 zł

Dział 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 5916,82 zł kwota po zm. 261060,66 zł

Dział 80 l rozdz. 80120 § 40 l O o kwotę 35 261,00 zł kwota po zm. 5 219 696,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4110 o kwotę 10 150,00 zł kwota po zm. 952234,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4140 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 3400,00 zł
Dział801rozdz.80120§4170 o kwotę 3384,OOzł kwota po zm. 17504,00zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4210 o kwotę 12236,00 zł kwota po zm. 173271,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4240 o kwotę 1000,00 zł kwota po zm. 25917,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80120 § 4260 o kwotę 11 050,00 zł kwota po zm. 364 284,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4270 o kwotę 5 800,00 zł kwota po zm. 33 300,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4280 o kwotę 150,00 zł kwota po zm. 3350,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4300 o kwotę 17030,00 zł kwota po zm. 75384,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 4360 o kwotę 140,00 zł kwota po zm. 15 030,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4410 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 6100,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120 § 4480 o kwotę 288,00 zł kwota po zm. 2 838,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80130 § 4240 o kwotę 7 990,00 zł kwota po zm. 109 835,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4280 o kwotę 1000,00 zł kwota po zm. 6700,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4300 o kwotę 9900,00 zł kwota po zm. 148247,00 zł
Dział801rozdz.80130§4410 o kwotę 900,00 zł kwota po zm. 11850,00zł

Dział 801 rozdz. 80146 § 421 ° o kwotę 5 525,00 zł kwota po zm. 9 911,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80146 § 4300 o kwotę I 280,00 zł kwota po zm. 23 OJ0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 876,00 zł kwota po zm. 31 462,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80150 § 4440 o kwotę 6 06 J ,00 zł kwota po zm. 6275,00 zł
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Dział 852 rozdz. 85202 § 4260 o kwotę 20 000,00 zł kwota po zm. 315 80 1,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4300 o kwotę 13 200,00 zł kwota po zm. 168200,00 zl

Dział 852 rozdz. 85204 § 4410 o kwotę 1 094,00 zł kwota po zm. 1094,00 zł
Dział 852 rozdz. 85204 § 4440 o kwotę ( 094,00 zł kwota po zm. 1 094,00 zł

Dział 852 rozdz. 85218 § 4010 o kwotę 2 000,00 zł kwota po zm. 484 878,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218 § 4110 o kwotę 2 900,00 zł kwota po zm. 91 336,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218 § 4210 o kwotę 876,00 zł kwota po zm. 8 693,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218 §4700 o kwotę 353,00 zł kwota po zm. 3953,OOzł

Dział 853 rozdz. 85311 § 2580 o kwotę 5318,18 zł kwota po zm. 140559,09 zł

Dział 853 rozdz. 85333 § 4010 o kwotę 26400,00 zł kwota po zm. 1 564367,00 zł

Dział 854 rozdz. 85401 § 4010 O kwotę 587,00 zł kwota po zm. 82556,00 zł

Dział 854 rozdz. 85406 § 3020 o kwotę 150,00 zł kwota po zm. 4 150,00 zł

Dział 854 rozdz. 85410 § 4010 O kwotę 21 800,00 zł kwota po zm. 1 176330,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4110 o kwotę 4400,00 zł kwota po zm. 211 172,00 zł
Dzial854 rozdz. 85410 § 4210 o kwotę 15000,00 zł kwota po zm. 89716,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4220 o kwotę 50 000,00 zł kwota po zm. 444500,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4260 o kwotę 35000,00 zł kwota po zm. 284200,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4280 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 1 070,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4300 o kwotę 9000,00 zł kwota po zm. 76300,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4410 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 900,00 zł

Dział 854 rozdz. 85446 § 4700 o kwotę 482,00 zł kwota po zm. 4 882,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195 § 4170 O kwotę 1 674,00 zł kwota po zm. ] 674,00 zł

10. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
dla:

a) Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
dział 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 3272,73 zł do wysokości 88071,64 zł

b) Kolskiego Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole
dział 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 2045,45 zł do wysokości 52487,45 zł

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

11. Ustalone w § 7 Uchwały budżetowej rezerwy:
1) ogólną w wysokości 255 143,84 zł zwiększa się o kwotę 5916,82 zł do wysokości 261060,66 zł.
2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości 335 500,00 zł zmniejsza się o

kwotę 22500,00 zł do wysokości 313 000,00 zł.

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.
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§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_." .-.-.----

Przewodniczący
Rady Powiatu K-olskicgo

\~/
//

Marek Tomicki



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/7712015
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 24 września 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 74911 574,41 zł.

l.Dochody budżetu powiatu zmniejsza się
a) dział 801- Oświata i wychowanie

rozdział 80130- Szkoły zawodowe
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zmniejsza się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 42 587,00 zł celem dostosowania
planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 3 190,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów dochodów ujętych w
postanowieniu Uchwały.

o kwotę 39397,00 zł
o kwotę 39397,00 zł

o kwotę 39 397,00 zł

b) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne
§ 0830 Wpływy z usług
Zmniejsza się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 3 000,00 zł celem dostosowania planu
do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 3 000,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów dochodów ujętych w
postanowieniu Uchwały.

o kwotę
O kwotę

0,00 zł
0,00 zł

2.Dochodv budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 401 823,41 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 25 600,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 25 600,00 zł
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1100,00 zł,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 000,00 zł,
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 22 500,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu kar umownych wyegzekwowanych od
kontrahentów (1 100,00 zł) oraz z tytułu sprzedaży płytek chodnikowych i drzew wyciętych w pasie
drogowym (2 000,00 zł).
Ponadto zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gm. Koło na
realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w ciqgu drogi powiatowej nr 3206P w m. Borki" (Uchwała
Nr XI/82/2015 Rady Gminy w Kole z dn. 23.09.15 r.).

b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem powiatowi kolskiemu odszkodowań za szkody
powstałe z tytułu realizacji inwestycji gazociągowej.

o kwotę 84370,00 zł
o kwotę 84 370,00 zł

c) dział 710- Działalność usługowa
rozdział 71014-0pracowania geodezyjne i kartograficzne
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu środków przez Sąd Rejonowy w Kole z rozliczenia
zaliczki na poczet wynagrodzenia dla biegłego za sporządzenie opinii w sprawie Skarbu Państwa za

o kwotę
o kwotę

116,41, zł
116,41 zł
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2014 rok (sygn. akt INs 898/14).

d) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 16 000,00 zł
rozdział 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 16000,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytulu 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. Koło na zadanie pn.:
"Wykonanie nawierzchni placu przy budynku A od strony garaży Starostwa Powiatowego w Kole"
(Uchwała Nr X/78/2015 z dnia 25.08.15 r.).

e) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 31 219,00 zł
rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 31 219,00 zł
w tym:
zadania zlecone - 7 719,00 zl,
zadania wlasne - 23 500,00 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami przez powiat o kwotę 7 719,00 zł
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 23500,00 zl
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 500,00 zł w związku z przyznaniem dotacji w ramach
Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do
zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych ipoważnych awarii dlajednostek PSP z terenu
województwa wielkopolskiego" (Pismo Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu Nr
WT.0761.53.2015 z dn. 23.09.2015 r.).
Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 719,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji
celowych ma 2015 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2015.7 z dnia
10.09.2015 r.).

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

o kwotę 60 000,00 zł
rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 60 000,00 zł
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opiat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu robót prowadzonych w pasie drogowym.

g) dział 801- Oświata i wychowanie
rozdział 80120- Licea ogólnokształcące
§ 0690 Wplywy z różnych opiat o kwotę 100,00 zł,
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sarnorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze o kwotę 29 958,00 zł
§ 0830 Wplywy z usług o kwotę 600,00 zl,
Zwiększa się plan dochodów w:
- LO w Kole o kwotę 25 058,00 zł (wpływy z różnych opłat - 100,00 zł oraz z tytonajmu
sali gimnastycznej- 24958,00 zł),
- ZSP w Kłodawie o kwotę 5 600,00 zł (z tyt. najmu sali gimnastycznej - 5 000,00 zł oraz z tyto
odsprzedaży mediów - 600,00 zł).

o kwotę 66 118,00 zł
o kwotę 30 658,00 zł
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rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 35 460,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 300,00 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
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 600,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 27 300,00 zł (za wydane duplikaty świadectw i legitymacji - 300,00
zł, z tyto najmu pomieszczeń - 3000,00 zł, ze sprzedaży płodów rolnych - 21 000,00 zł, środki z
dobrowolnych wpłat, wynagrodzenia dla płatnika składek oraz wynagrodzeń z tyto terminowego
regulowania zobowiązań z tyto podatku dochodowego- 3 000,00 zł),
- ZST w Kole o kwotę 6 960,00 zł z tyto najmu pomieszczeń,
- ZSE-A w Kole o kwotę 4 390,00 zł (z tyto najmu pomieszczeń - 4200,00 zł oraz z tyt.
wynagrodzenia dla płatnika składek - 190,00 zł).
Różnica w kwocie 3 190,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów dochodów ujętych w
postanowieniu Uchwały.

h) dział 852- Pomoc społeczna
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej
§ 0830 Wpływy z usług
Zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z tytułu odpłatności przez
mieszkańców i ośrodki pomocy społecznej za pobyt w Domu z uwagi na zmianę struktury
mieszkańców.

o kwotę 9 200,00 zł
o kwotę 9 200,00 zł

i) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne
§ 0690 Wplywy z różnych opiat o kwotę 9 000,00 zl,
§ 0750 Dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze o kwotę 23 000,00 zł,
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 67 000,00 zł,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10000,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w BS w Kole z tytułu zwiększonej liczby wychowanków mieszkających
w bursie - 9 000,00 zł, wzrostu opłat za posiłki - 70 000,00 zł, najmu pomieszczeń- 20 000,00 oraz z
tytułu refundacji za media - 10 000,00 zł.
Ponadto zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 3 000,00 zł z tytułu najmu
pomieszczeń.
Różnica w kwocie 3 000,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów dochodów ujętych w
postanowieniu Uchwały.

o kwotę 109000,00 zł
o kwotę 109000,00 zł

j) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92195- Pozostała działalność
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn.

o kwotę
o kwotę

200,00 zł
200,00 zł

II. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po
zmianach w kwocie 76 633 044,62 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 178 411,00 zł
a) dział 600- Transport i łączność O kwotę 27836,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 27836,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 5 336,00 zł celem dostosowania planu do zakresu
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o kwotę
o kwotę

o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę

o kwotę

77,00 zł
510,00 zł

1S0,00zł

900,00 zł
100,00 zł

482,00 zł

1474,00 zł

kwota po zm.
kwota po zm.

kwota po zm.

kwota po zm.
kwota po zm.

kwota po zm.

kwota po zm.

7087,00 zł
1673,00 zł

3550,00 zł

28652,00 zł
950,00 zł

150,00 zł

40390,00 zł

- Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 540 837,41 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014 § 3020
Dział 600 rozdz. 60014 § 40 l O
Dział 600 rozdz. 60014 § 4210
Dział 600 rozdz. 60014 § 4300
Dział 600 rozdz. 60014 § 6050

Dział 710 rozdz. 71014 § 2910
Dział 710 rozdz. 71014 § 4300

Dział 750 rozdz. 75020 § 6050

Dział 754 rozdz. 75411 § 4050 (zadania zlecone)
Dzial754 rozdz. 75411 § 4060 (zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 75411 § 4210 (zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 75411 § 4300 (zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 75411 § 6060

Dział 758 rozdz. 75818 § 4810

Dział 801 rozdz. 80120 § 40 l O
Dział 801 rozdz. 80 I20 § 4110
Dział 801 rozdz. 80120 § 4140
Dział 801 rozdz. 80120 § 4170
Dział 80 l rozdz. 80120 § 4210
Dział 801 rozdz. 80120 § 4240
Dział 801 rozdz. 80120 § 4260
Dział 801 rozdz. 80120 § 4270
Dział 801 rozdz. 80120 § 4280
Dział 801 rozdz. 80120 § 4300
Dział 80 l rozdz. 80120 § 4360
Dział 80 I rozdz. 80120 § 4410
Dział 801 rozdz. 80 [20 § 4480

Dział 80 I rozdz. 80130 § 4240
Dział 80 [ rozdz. 80130 § 4280
Dział 80 l rozdz. 80130 § 4300
Dział 801 rozdz. 80130 § 44[0

Dział 801 rozdz. 80146 § 4210
Dział 801 rozdz. 80146 § 4300
Dział 80 l rozdz. 80146 § 4700

Dział 80 l rozdz. 80150 § 4440

o kwotę
o kwotę
o kwotę
O kwotę
o kwotę

o kwotę
O kwotę

o kwotę

o kwotę
O kwotę
O kwotę
o kwotę
O kwotę

o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
O kwotę
O kwotę
o kwotę
O kwotę
o kwotę
O kwotę
O kwotę
O kwotę
O kwotę
o kwotę

o kwotę
O kwotę
O kwotę
O kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę

1 100,00 zł
S 336,00 zł

38000,00 zł
24000,00 zł
45000,00 zł

[16,41 zł
25000,00 zł

16000,00 zł

3 370,00 zł
4349,00 zł
3500,00 zł
2000,00 zł

23500,00 zł

5916,82 zł

35261,00 zł
10 150,00 zł
2000,00 zł
3384,00 zł

12236,00 zł
l 000,00 zł

11 050,00 zł
s 800,00 zł

150,00 zł
17030,00 zł

[40,00 zł
100,00 zł
288,00 zł

7990,00 zł
l 000,00 zł
9900,00 zł

900,00 zł

5525,00 zł
[ 280,00 zł

876,00 zł

6 061,00 zł

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.
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.
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.
kwota po zm.

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

kwota po zm.

19100,00 zł
806958,00 zł

1010175,00 zł
910 800,00 zł

6912500,00 zł

116,41 zł
52000,00 zł

320 000,00 zł

2 770 250,00 zł
398724,00 zł
104914,00 zł
71 192,00 zł
23500,00 zł

261 060,66 zł

5219696,00 zł
952 234,00 zl

3400,00 zł
17504,00 zł

173271,00 zł
25917,00 zł

364 284,00 zł
33300,00 zł
3350,00 zł

75384,00 zł
15030,00 zł
6 100,00 zł
2838,00 zł

[09 835,00 zł
6700,00 zł

148247,00 zł
11 850,00 zł

9911,00 zł
23010,00 zł
31462,00 zł

6275,00 zł
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Dział 852 rozdz. 85202 § 4260 o kwotę 20 000,00 zł kwota po zm. 315 80 l ,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4300 o kwotę l3 200,00 zł kwota po zm. 168200,00 zł

Dział 852 rozdz. 85204 § 4410 o kwotę ] 094,00 zł kwota po zm. l 094,00 zł
Dział 852 rozdz. 85204 § 4440 o kwotę ] 094,00 zł kwota po zm. 1 094,00 zł

Dział 852 rozdz. 85218 § 40 l ° o kwotę 2 000,00 zł kwota po zm. 484 878,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218 § 4110 o kwotę 2900,00 zł kwota po zm. 91 336,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218 § 4210 o kwotę 876,00 zł kwota po zm. 8693,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218 § 4700 o kwotę 353,00 zł kwota po zm. 3 953,00 zł

Dział 853 rozdz. 85311 § 2580 o kwotę 5318,18 zł kwota po zm. 140 559,09 zł

Dział 853 rozdz. 85333 § 4010 o kwotę 26400,00 zł kwota po zm. 1 564367,00 zł

Dział 854 rozdz. 85401 § 4010 O kwotę 587,00 zł kwota po zm. 82556,00 zł

Dział 854 rozdz. 85406 § 3020 o kwotę 150,00 zł kwota po zm. 4 150,00 zł

Dział 854 rozdz. 85410 § 40 l° o kwotę 21 800,00 zł kwota po zm. I 176 330,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4110 o kwotę 4400,00 zł kwota po zm. 211 172,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4210 o kwotę 15 000,00 zł kwota po zm. 89 716,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4220 o kwotę 50 000,00 zł kwota po zm. 444 500,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4260 o kwotę 35 000,00 zł kwota po zm. 284200,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4280 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. I 070,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4300 O kwotę 9000,00 zł kwota po zm. 76300,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4410 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 900,00 zł

Dział 854 rozdz. 85446 § 4700 o kwotę 482,00 zł kwota po zm. 4882,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195 § 4170 o kwotę 1 674,00 zł kwota po zm. 1 674,00 zł

10. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
dla:

a) Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
dział 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 3272,73 zł do wysokości 88071,64 zł

b) Kolskiego Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole
dział 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 2045,45 zł do wysokości 52487,45 zł

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

11. Ustalone w § 7 Uchwały budżetowej rezerwy:
1) ogólną w wysokości 255143,84 zł zwiększa się o kwotę 5916,82 zł do wysokości 261 060,66 zł.
2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości 335 500,00 zł zmniejsza się o

kwotę 22 500,00 zł do wysokości 313 000,00 zł.

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.
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§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.-----
i_..-·----

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolsklego

-'y~
(.

Marek Tornicki



l.Dochody budżetu powiatu zmniejsza się
a) dział 801- Oświata iwychowanie

rozdział 80130- Szkoły zawodowe
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zmniejsza się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 42587,00 zł celem dostosowania
planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 3 190,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów dochodów ujętych w
postanowieniu Uchwały.

o kwotę 39397,00 zł
o kwotę 39 397,00 zł

o kwotę 39397,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/77/2015
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 24 września 2015 roku

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

I. W § l ust. l Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 74 911 574,41 zł.

b) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85410- Internaty ibursy szkolne
§ 0830 Wpływy z usług
Zmniejsza się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 3 000,00 zł celem dostosowania planu
do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 3 000,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów dochodów ujętych w
postanowieniu Uchwały.

o kwotę
o kwotę

0,00 zł
0,00 zł

2.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 401 823,41 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 25 600,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 25600,00 zł
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1100,00 zł,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 000,00 zł,
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziełanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 22500,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Koje z tytułu kar umownych wyegzekwowanych od
kontrahentów (l 100,00 zł) oraz z tytułu sprzedaży płytek chodnikowych i drzew wyciętych w pasie
drogowym (2 000,00 zł).
Ponadto zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gm. Koło na
realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3206P w m. Borki" (Uchwała
Nr XI/82/2015 Rady Gminy w Kole z dn. 23.09.15 r.).

b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem powiatowi kolskiemu odszkodowań za szkody
powstałe z tytułu realizacji inwestycji gazociągowej.

o kwotę 84 370,00 zł
o kwotę 84 370,00 zł

c) dział 710- Działalność usługowa
rozdział 71014-0pracowania geodezyjne i kartograficzne
§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu środków przez Sąd Rejonowy w Kole z rozliczenia
zaliczki na poczet wynagrodzenia dla biegłego za sporządzenie opinii w sprawie Skarbu Państwa za

o kwotę
o kwotę

116,41, zł
116,41 zł
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2014 rok (sygn. akt I Ns 898/14).

d) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 16 000,00 zł
rozdział 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 16 000,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytulu 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. Koło na zadanie pn.:
"Wykonanie nawierzchni placu przy budynku A od strony garaży Starostwa Powiatowego w Kole"
(Uchwała Nr X/78120 15 z dnia 25.08.15 r.).

e) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 31 219,00 zł
rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 31219,00 zł
w tym:
zadania zlecone - 7719,00 zl,
zadania własne - 23 500,00 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami przez powiat o kwotę 7 719,00 zł
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie łub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 23500,00 zł
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 500,00 zł w związku z przyznaniem dotacji w ramach
Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu iwyposażenia do
zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu
wojewćdztwa wielkopolskiego" (Pismo Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu Nr
WT.0761.53.2015 z dn. 23.09.2015 r.).
Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 719,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji
celowych ma 2015 rok (Pismo Woj ewody Wielkopolskiego Nr FB- 1.3111.299.2015.7 z dnia
10.09.2015 r.).

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

o kwotę 60 000,00 zł
rozdział 75618- Wpływy z innych opiat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 60 000,00 zł
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opIat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu robót prowadzonych w pasie drogowym.

g) dział 801- Oświata i wychowanie
rozdział 80120- Licea ogólnokształcące
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 100,00 zł,
§ 0750 Dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego łub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
cha rakterze o kwotę 29 958,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 600,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w:
- LO w Kole o kwotę 25 058,00 zł (wpływy z różnych opłat - 100,00 zł oraz z tytonajmu
sali girnnastycznej- 24 958,00 zł),
- ZSP w Kłodawie o kwotę 5 600,00 zł (z tyt. najmu sali gimnastycznej - 5 000,00 zł oraz z tyto
odsprzedaży mediów - 600,00 zł).

o kwotę 66 118,00 zł
o kwotę 30 658,00 zł



h) dział 852- Pomoc społeczna
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej
§ 0830 Wpływy z usług
Zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z tytułu
mieszkańców i ośrodki pomocy społecznej za pobyt w Domu z uwagi na
mieszkańców.

o kwotę 9 200,00 zł
o kwotę 9 200,00 zł

rozdział 80130- Szkoły zawodowe O kwotę 35 460,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 300,00 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
§ 0830 Wpływy Z usług O kwotę 600,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w:
- ZSRCKU w Koście1cu o kwotę 27 300,00 zł (za wydane duplikaty świadectw i legitymacji - 300,00
zł, z tyto najmu pomieszczeń - 3 000,00 zł, ze sprzedaży płodów rolnych - 21 000,00 zł, środki z
dobrowolnych wpłat, wynagrodzenia dla płatnika składek oraz wynagrodzeń z tyto terminowego
regulowania zobowiązań z tytopodatku dochodowego- 3 000,00 zł),
- ZST w Kole o kwotę 6 960,00 zł z tyto najmu pomieszczeń,
- ZSE-A w Kole o kwotę 4 390,00 zl (z tyto najmu pomieszczeń - 4200,00 zł oraz z tyto
wynagrodzenia dla płatnika składek - 190,00 zł).
Różnica w kwocie 3 190,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów dochodów ujętych w
postanowieniu Uchwały.

odpłatności przez
zmianę struktury

i) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 9 000,00 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 23 000,00 zł,
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 67 000,00 zł,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10 000,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w BS w Kole z tytułu zwiększonej liczby wychowanków mieszkających
w bursie - 9 000,00 zł, wzrostu opłat za posiłki - 70 000,00 zł, najmu pomieszczeń- 20 000,00 oraz z
tytułu refundacji za media - 10 000,00 zł.
Ponadto zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 3 000,00 zł z tytułu najmu
pomieszczeń.
Różnica w kwocie 3 000,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów dochodów ujętych w
postanowieniu Uchwały.

o kwotę 109 000,00 zł
o kwotę 109000,00 zł

j) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92195- Pozostała działalność
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn.

o kwotę
o kwotę

200,00 zł
200,00 zł

II. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po
zmianach w kwocie 76 633 044,62 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 178411,00 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 27 836,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 27 836,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 5 336,00 zł celem dostosowania planu do zakresu
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realizowanych zadań.
Ponadto zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę
22 500,00 zł.

b) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa o kwotę 5500,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone)

o kwotę 5 500,00 zl
Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole o kwotę 9849,00 zł celem dostosowania planu do
zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 4349,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w
postanowieniu Uchwały.

c) dział 801- Oświata iwychowanie
rozdział 80120- Licea ogólnokształcące
Zmniejsza się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 14000,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 67 154,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę 330,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 6586,00 zł
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 68 O l 0,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w
postanowieniu Uchwały.

o kwotę 82 665,00 zł
o kwotę 20 060,00 zł

rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 47 938,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 13 809,00 zł,
- ZST w Kole o kwotę 114 050,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę 5 600,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 9909,00 zł
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 95 430,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w
postanowieniu Uchwały.

rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego ipraktycznego oraz ośrodki dokształcania
ustawicznego o kwotę 125,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem urealnienia planu.

rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7681,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 7 125,00 zł,
- ZST w Kole o kwotę 2041,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 665,00 zł
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 2 150,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w
postanowieniu Uchwały.

rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
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o kwotę 6 061,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSP w Kłodawie w ramach wydatków na zadania wymagające
stosowania specjalnej organizacji nauki imetod pracy.

rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 800,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na
wydatki związane z wyjazdem uczniów zaangażowanych w pomoc dla potrzebujących na Ukrainie.

d) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 32317,00 zł
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 24 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 celem dostosowania planu do
zakresu realizowanych zadań,

rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę
Zmniejsza się plan wydatków w PCPR w Kole celem urealnienia planu.

8317,00 zł

e) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 26 400,00 zł
rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy o kwotę 26 400,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PUP w Kole celem zabezpieczenia środków na uzupełnienie
wydatków na wynagrodzenia.

f) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę
rozdział 85401- Świetlice szkolne o kwotę
Zmniejsza się plan wydatków w ZSP w Kłodawie celem urealnienia planu.

2219,00 zł
587,00 zł

rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
o kwotę 150,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w PP-P w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę
Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem urealnienia planu.

1000,00 zł

rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 482,00 zl
Zmniejsza się plan wydatków w PP-P w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

g) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1474,00 zł
rozdział 92195- Pozostała działalność o kwotę l 474,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 1 674,00 zł celem dostosowania planu
do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 200,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w
postanowieniu Uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 540837,41 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 113 436,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 113 436,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla
pracowników (l 100,00 zł), uzupełnienie środków na wynagrodzenia (5336,00 zł), zakup materiałów
niezbędnych do zimowego utrzymania dróg (38000,00 zł) oraz na zakup usług związanych z
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utrzymaniem infrastruktury drogowej -(24 000,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze zwiększenia planu
dochodów.
Ponadto zwiększa się wartość zadania pn.: " Budowa chodnika w ciqgu drogi powiatowej nr 3206P w
m. Borki" o kwotę 45000,00 zł do wysokości 195 000,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą otrzymanej pomocy finansowej z Gm. Koło, a po stronie powiatu z
rezerwy celowej na inwestycje izakupy inwestycyjne drogowe.

b) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 25 116,41 zł
rozdzial 71014-0pracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 25116,41 zł
Zwiększa się plan wydatków Starostwie Powiatowym o kwotę 116 ,41 zł w związku ze zwrotem
środków do Wojewody Wielkopolskiego z tytułu rozliczenia zaliczki na poczet biegłego w sprawie
Skarbu Państwa za rok 2014.
Środki na ten cel pochodzą ze zwrotu środków przez Sad Rejonowy w Kole.
Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczaniem na prace geodezyjne
niezbędne do uregulowania stanów prawnych dróg powiatowych w Ruszkowie Pierwszym, Przedczu,
Maciejewie, Poloniszu iw Kole przy ul. Garncarskiej i ul. Toruńskiej.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu odszkodowań za szkody powstałe
przy realizacji inwestycji gazociągowej na gruntach rolnych powiatu.

c) dział 750- Administracja publiczna
rozdział 7S020-Starostwa powiatowe
Zwiększa wartość zadania pn.: "Wykonanie
Starostwa Powiatowego w Kole".
Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gminy Koło.

o kwotę 16 000,00 zł
o kwotę 16 000,00 zł

nawierzchni placu przy budynku A od strony garaży

d) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 36719,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 36 719,00 zł
wtym:
zadania własne: 13 219,00 zł,
zadanie zlecone: 23 500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla
funkcjonariuszy (4 349,00 zł), na zakup umundurowania (3500,00 zł) oraz na dofinansowanie studiów
podyplomowych (2 000,00 zł) oraz na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania
wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi Jat funkcjonariuszom w związku z wejściem w życie
ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (7 719,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze zwiększenia planu
dotacji celowych na 2015 rok.
Ponadto przeznacza się kwotę 23 500,00 zł na realizację zadania pn.: Zakup specjalistycznego sprzętu i
wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla
jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego.
Środki na ten cel pochodzą z dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP.
Różnica w kwocie 4349,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w
postanowieniu Uchwały.

e) dział 758- Różne rozliczenia
rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe
Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 11 235,00 zł.
Różnica w kwocie 5 318,18 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w
postanowieniu Uchwały.

o kwotę
o kwotę

5916,82 zł
5916,82 zł
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f) dział 801- Oświata iwychowanie
rozdział 80120- Licea ogólnokształcące
Zwiększa się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 39 858,00 zł (na zakup środków bhp-3 500,00 zł, składki PFRON-
2 000,00 zł, umowę o dzieło - 3 384,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 13 486,00 zł, remont
pomieszczeń - 5 000,00 zł, zapłatę za ochronę obiektu - 11 300,00 zł, usługi telekomunikacyjne-
300,00 zł, na zapłatę za podatek od nieruchomości - 88,00 zł oraz na zapłatę za wyjazd uczniów
zaangażowanych w pomoc dla potrzebujących na Ukrainie - 800,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy § § w planie wydatków, ze zwiększenia planu
dochodów oraz ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZST w Kole o kwotę 114 175,00 zł z przeznaczaniem na uzupełnienie środków na
wynagrodzenia - 77 825,00 zł, pochodne od wynagrodzeń - 19450,00 zł, energię - 9300,00 zł, zakup
usług pozostałych - 2600,00 zł oraz na uzupełnienie środków na pozostałe wydatki - 5 000,00 zł)
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80130 i 80140.
- ZSE-A w Kole o kwotę 330,00 zł z przeznaczaniem na opłacenie usług świadczonych na

o kwotę 132 121,00 zł
o kwotę 98 589,00 zł

rzecz szkoły.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZSP w Kłodawie o kwotę 12 186,00 zł (na wynagrodzenia - 3436,00 zł, na zakup energii-
l 750,00 zł, na zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - 5 000,00 zł)
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Różnica w kwocie 68 010,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w
postanowieniu Uchwały.

rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 19 790,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 88 361,00 zł (na wynagrodzenia - 51 868,00 zł, składki na
ubezpieczenie społeczne - 18 793,00 zł, zakup nawozów - 5 500,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych -
7 000,00 zł, badania lekarskie- 200,00 zł, zakup usług - 4 000,00 zł, podróże służbowe krajowe -
l 000,00 zł).

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków, ze zmniejszenia planu
wydatków w rozdziale 80120 oraz ze zwiększenia planu dochodów.
- ZST w Kole o kwotę 6 960,00 zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenia.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
- ZSE-A w Kole o kwotę 9 990,00 zł (na uzupełnienie środków na wynagrodzenia - 1 100,00
zł, zakup pomocy dydaktycznych - 990,00 zł, badania lekarskie - 900,00 zł oraz na zapłatę za usługi -
7000,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze zwiększenia planu
dochodów.
- ZSP w Kłodawie o kwotę 9909,00 zł (na wynagrodzenia - 5 609,00 zł, zakup energii-
2 800,00 zł oraz zapłatę za usługi - 1 500,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Różnica w kwocie 95 430,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w
postanowieniu Uchwały.

rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7 681,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 7 125,00 zł (na zakup materiałów iwyposażenia - 5 525,00 zł oraz
na dofinansowanie dokształcania nauczycieli - 1 600,00 zł).
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Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZST w Kole o kwotę 2 041,00 zł Z przeznaczaniem na szkolenia.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZSP w Kłodawie o kwotę 665,00 zł na dofinansowanie dokształcenia nauczycieli.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Różnica w kwocie 2 150,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w
postanowieniu Uchwały.

rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki imetod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych

o kwotę 6 061,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie w ramach wydatków na zadania wymagające
stosowania specjalnej organizacji nauki imetod pracy.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

g) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 41 517,00 zł
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 33 200,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na zakup energii
(20 000,00 zł) oraz na zapłatę za usługi świadczone na rzecz Domu (13 200,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze zwiększenia planu
dochodów.

rozdział 85204- Rodziny zastępcze o kwotę 2 188,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniej szenia planu wydatków w rozdziale 85218.

rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 6 129,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, zakup akcesoriów komputerowych oraz na
szkolenia pracowników.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

h) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 31 718,18 zł
rozdzial85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób oiepełnosprawoych

O kwotę 5318,18 zł
Zwiększa się dotację z budżetu powiatu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (3272,73 zł) oraz dla Warsztatów Terapii
Zajęciowej Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" w Kole (2 045,45
zł) w ramach środków własnych.
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy o kwotę 26 400,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na regulacje płacowe.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

i) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 136619,00 zł
rozdział 85401- Świetlice szkolne o kwotę 587,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na
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wynagrodzenia.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
o kwotę 150,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PP-P w Kole z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg zdrowotnych dla
pracowników,
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 135400,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 26 400,00 zł (na wynagrodzenia - 11 800,00 zł, składki na
ubezpieczenie społeczne - 4 400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł, zakup energii-
5 000,00 zł, badania lekarskie pracowników - 100,00 zł oraz na należne diety - 100,00 zł.)
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze zwiększenia planu
dochodów.
- BS w Kole o kwotę 109000,00 zł (na wynagrodzenia - 10000,00 zł, zakup
materiałów - 10 000,00 zł, zakup środków żywności - 50000,00 zł, zakup energii- 30 000,00 zł oraz na
uzupełnienie środków na zapłatę za usługi - 9 000,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

rozdział 85446- Dokształcanie idoskonalenie nauczycieli o kwotę 482,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PP-P w Kole z przeznaczeniem na kursy i szkolenia pracowników
pedagogicznych.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

j) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1674,00 zł
rozdział 92195- Pozostała działalność o kwotę 1 674,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 1 674,00 zł z przeznaczeniem na
opłacenie umowy zlecenia za przeprowadzenie warsztatów tanecznych dla członków Zespołu Tańca
Ludowego,
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Ponadto zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem
na zakup usług pozostałych.
Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej darowizny.
Różnica w kwocie 200,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków uj~tych w
postanowieniu Uchwały.
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