
UCHWALA Nr XXIX/194/2017
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(j.t. -Dz. U.2016.814 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. - Dz.U. 2016.1870) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr :XXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § l ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 74789097,48 zł zwiększa
się o kwotę 2 355 092,95 zł do wysokości 77 144 190,43 zł,
z tego:
l) dochody bieżące w wysokości 72 050 576,73 zł zwiększa się o kwotę 173080,12 zł do wysokości

72 223 656,85 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 2 738520,75 zł zwiększa się o kwotę 2 182012,83 zł do

wysokości 4 920 533,58 zł.

2. W § l ust. 2 Uchwały budżetowej
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 786312,73 zł zwiększa się o kwotę 2 355 092,95 zł do wysokości 4141 405,68 zł,

3. W § 2 ust. l Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 77773033,56 zł zwiększa
się o kwotę 2 355 092,95 zł do wysokości 80 128 126,51 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 64974887,93 zł zwiększa się o kwotę
99 658,65 zł do wysokości 65 074 546,58 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 12 798 145,63 zł zwiększa się o
kwotę 2 255 434,30 zł do wysokości 15 053 579,93 zł.

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:

l) Zmniejsza się wartość zadania pn.: "Zakup sprzętu komputerowego. oprogramowania i licencji
w Starostwie Powiatowym w Kole" o kwotę 4 500,00 zł do wysokości 35 800,00 zł
(dz. 750, rozdz. 75020, par. 6060)
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2) Usuwa się zadania pn.:
a) .Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług

publicznych Powiatu Kolskiego" o wartości 81 521,23 zł (dz. 710, rozdz. 710 12, par. 6060)
b) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego

obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - zakup maszyn, urzqdzeń i
sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST' o wartości 111 798,98 zł (dz. 801, rozdz. 80130, par.
6060),

c) Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - przebudowa części budynku
warsztatów ZST' o wartości 62 073,02 zł (dz. 801, rozdz. 80130, par. 6050),

4) Dodaje się nowe zadania pn.:
a) " Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług

publicznych Powiatu Kolskiego - zakup oprogramowania i sprzętu" o wartości 520 966,50
zł
(dz. 710, rozdz. 710 12, par. 6067- 442 821,52 zll par. 6069 - 78 144,98 zł)

b) "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług
publicznych Powiatu Kolskiego- usługi w ramach projektu " o wartości 511 987,50 zł
(dz. 710, rozdz. 710 12, par. 6057 - 435 189,38 zł / par. 6059 - 76 798,12 zl)

c) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego ikolskiego - przebudowa części budynku
warsztatów ZST' o wartości 527608,16 zł
(dz. 80 I, rozdz. 80130, par. 6057 - 40 I 249,83 zl / par. 6059 - 126 358,33 zł)

d) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - zakup maszyn, urzqdzeń i
sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST' o wartości 950265,37 zł

e) (dz. 80 l, rozdz. 80130, par. 6067 - 902752, l° zł / 6069 - 47513,27 zł)
f) "Zakup klimatyzatora dla Wydziału KT w Starostwie Powiatowym w Kole" o wartości

4500,00 zł. (dz. 750, rozdz. 75020, par. 6060)

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

7. W § 2 ust. 4 pkt 1 Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w
wysokości 8546612,00 zl zmienia się pomiędzy §§.

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

8. W § 2 ust. 5 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 2017 rok, ustalone w załączniku Nr 10, dodaje się nowe projekty.

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

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

- Dochody budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 2355092,95 zl w następujących
pozycjach:

Dział 710 rozdz. 710 12§ 2057 o kwotę 19603,12 zł kwota po zm. 19603,12 zł



Dział 710 rozdz. 71012§ 6257
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O kwotę 878 OI0,90 zł kwota po zm. 878 Ol 0,90 zł

o kwotę 144950,50 zl kwota po zm. 144950,50 zł
o kwotę 8 526,50 zl kwota po zm. 8 526,50 zł
o kwotę 1304001,93 zl kwota po zm. 1304001,93 zł

Dział 80 I rozdz. 80 130§ 2057
Dzial 80 I rozdz. 80 130§ 2059
Dzial 80 I rozdz. 80 130§ 6257

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

- Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 531 958,64 zł w następujących
pozycjach:

DziaI710rozdz.71012§4300 o kwotę 75319,00zl kwota po zm. 109000,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 4700 o kwotę 2540,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 6060 o kwotę 81521,23,zl kwota po zm. 0,00 zł

Dział 750 rozdz. 75045§ 4170 (zadania zlecone) o kwotę 380,00 zl kwota po zm. 14320,00 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 4210 (zadania zlecone) o kwotę 46,56 zł kwota po zm. 2553,44 zł

Dział 758 rozdz. 75818§4810 O kwotę 143 021,85 zł kwota po zm. 111916,69zł

Dział 801 rozdz. 80 130§ 40 IO o kwotę I 513,00 zl kwota po zm. 6544597,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 J30§ 4110 o kwotę 260,00 zl kwota po zm. I 251 222,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4120 o kwotę 37,00 zł kwota po zm. 178602,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 J30§ 4210 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 221 556,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 4240 o kwotę 950,00 zl kwota po zm. 54 808,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 4300 o kwotę 10 068,00 zl kwota po zm. 133 500,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 6050 o kwotę 62 073,02 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 6060 o kwotę III 798,98 zł kwota po zm. 0,00 zł

Dział 801 rozdz. 80146§ 4700 o kwotę 24947,00 zł kwota po zm. 56520,0 zł

Dział 801 rozdz. 80195§ 4300 o kwotę 13258,00 zł kwota po zm. 993 117,0 zł

Dział 854 rozdz. 85416§ 3240 o kwotę 4 125,00 zł kwota po zm. 3 500,00 zł

- Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 2887051,59 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 600 14§ 2310 o kwotę 144000,00 zł kwota po zm. 144000,00 zł

Dział 710 rozdz. 71012§ 4707 o kwotę 19603,12 zł kwota po zm. 19603,12 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 4709 o kwotę 3459,38 zł kwota po zm. 3459,38 zł
DziaI710rozdz.71012§6057 O kwotę 435 189,38 zł kwota po zm. 435 189,38 zł
Dział710rozdz.71012§6059 o kwotę 76798,12z1 kwota po zm. 76798,12 zł
Dział 710 rozdz. 710 12§ 6067 o kwotę 442 821,52 zł kwota po zm. 442 821,52 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 6069 o kwotę 78 144,98 zł kwota po zm. 78 144,98 zł

Dział 750 rozdz. 75045§ 4110 (zadania złecone) o kwotę 222,72 zł kwota po zm. 1422,72zł
Dzial 750 rozdz. 75045§ 4120 (zadania zlecone) o kwotę 203,84 zl kwota po zm. 203,84 zł

Dzial 80 I rozdz. 80 I02§ 4430 o kwotę 13 258,00 zł kwota po zm. 15 620,00 zł

Dział 801 rozdz. 80130§ 4017 o kwotę 12859,65 zł kwota po zm. 15859,65 zl
Dzial 80 I rozdz. 80 130§ 4019 o kwotę 2269,35 zl kwota po zm. 2269,35 zl
Dzial 801 rozdz. 80 130§ 4117 o kwotę 2 210,85 zł kwota po zm. 2 210,85 zł
Dzial 80 I rozdz. 80 130§ 4119 o kwotę 390,15 zl kwota po zm. 390,15 zl
Dzial 80 I rozdz. 80 130§ 4127 o kwotę 314,50 zl kwota po zm. 314,50 zł
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Dział 801 rozdz. 80 130§ 4129 o kwotę 55,50 zł kwota po zm. 55,50 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4217 o kwotę 850,00 zł kwota po zm. 850,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4219 o kwotę 150,00 zł kwota po zm. 150,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4247 o kwotę 8075,00 zł kwota po zm. 8075,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 4249 o kwotę I 425,00 zł kwota po zm. I 425,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4307 o kwotę 85 578,00 zł kwota po zm. 85 578,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4309 o kwotę 15 102,00 zł kwota po zm. 15 102,00 zł
Dzial 801 rozdz. 80130§ 6057 O kwotę 401 249,83 zł kwota po zm. 401 249,83 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 6059 o kwotę 126358,33 zl kwota po zm. 126358,33 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 6067 o kwotę 902 752, IOzł kwota po zm. 902 752, IO zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 6069 o kwotę 47 513,27 zł kwota po zm. 47 513,27 zł

Dzial 801 rozdz. 80 146§ 4210 o kwotę 18 675,00 zł kwota po zm. 18 675,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4300 o kwotę 4586,00 zł kwota po zm. 39500,00 zł

Dział 854 rozdz. 85416§ 3247 o kwotę 35062,50 zł kwota po zm. 35062,50 zł
Dział 854 rozdz. 85416§ 3249 o kwotę 6 187,50 zł kwota po zm. 6 187,50 zł

Dział 854 rozdz. 85446§ 4210 o kwotę 180,00 zł kwota po zm. 180,00 zł
Dział 854 rozdz. 85446§ 4300 o kwotę 94,00 zł kwota po zm. 2 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85446§ 4700 O kwotę 1412,00 zł kwota po zm. 6567,00 zł

11. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
dla: Gminy Miejskiej w Kole

dział 600, rozdział 60014 § 23 10 o kwotę 144 000,00 zł do wysokości 144 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 254938,54 zl zmniejsza SIę o
kwotę 143 021,85 zł do wysokości 111 916,69 zł,

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.
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§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Przewodniczący
Rady owiat Kolskiego

Marek Tomicki



Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2 )7 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIXl194/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa ,;;" }O" .:1:, ,. L .""'. /~. > , • " 77 513,OQ

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77513,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9613,00

4260 Zakup energii 124,00

4300 Zakup usług pozostałych 3000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 276,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00

710 Działalność usługowa' ,", ,;' ,;;~:'~:.' ,.{,~l:-itj 663400,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 165 400,00
"

4300 Zakup usług pozostałych 164400,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00

" "71015 Nadzór budowlany " , 498000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92232,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 232 506,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 762,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 900,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00

4260 Zakup energii 6000,00

4270 Zakup usług remontowych 1 OOO,OC

4300 Zakup usług pozostałych 44 600,OC

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,OC



4400 Opłaty za administrowanie i czynsz ) budynki, lokale i pomieszczenia garażowe J 500,00

4410 Podróże slużbowe krajowe 3 326,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6200,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 174,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6000,00

750 Administracjapubliczna ' ,~' ,,,,' ' , "," ' .. : ' ' 188312,00

75011 Urzędy wojewódzkie ' 165312,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128636,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 676,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa " 23000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1422,72

4120 Składki na Fundusz Pracy 203,84

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14320,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2553,44

4300 Zakup usług pozostałych 4500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa :'.:',""';~, '~f<"':;,i.~:;::'~'" ; '~,' '"',~, 'i': .;,"' 4422000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , 4422000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000,00

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 168955,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 114593,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9620,00

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3034639,00

4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 68 005,00

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 249 157,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 336,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3043,OC

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,OC

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 414 772,OC
----- -- -- ------ -- -

\'



4210 Zakup materiałów i wyposażenia ) ) 98767,00

4260 Zakup energii 85 000,00

4270 Zakup usług remontowych 12120,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 15439,00

4300 Zakup usług pozostałych 72 000,00

4360 Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14760,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00

4430 Różne opiaty i składki 2 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3282,00

4480 Podatek od nieruchomości 14122,00

4510 Opiaty na rzecz budżetu państwa 390,001

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,OO!

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4000,00

755 Wymiarsprawiedliwości ": "", ,.' _~:r, v-., '"' , , '", " e- .:( , '" 250 416,00

75515 Nieodplatna pomoc prawna 250416,00

2360 Dota~je celowe z budżetu je~nostki samorządu terytorialnego, udzi~l?ne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 121 451 76
zadan zleconych do realizacji orqaruzacjorn prowadzącym działalność pożytku publicznego '

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5512,48

4300 Zakup usług pozostałych 123451,76

851' Ochronazdrowia ' ", ,,,"',, s, - ~"t ',," li 2,494 411,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 494 411,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 561,50

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 493 288,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 561,50

855 Rodzina' " " ' ~,~~';-"~ "'~, "_, "", '. ~ ~;,' , "', I 450 560,00

85508 Rodziny zastępcze " , '. 450 560,00

3110 Świadczenia społeczne 446 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 727,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 642,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 91,00
------- -- ------
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prze~dY Powiatu

Marek Tomicki
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Plan wydatków majątkowych na 2017 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIX/194/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600 '" Transport I łączność ',' , r , 7555000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 7555000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6619356,62

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Mała-Jasieniec 64 356,62

Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńskiej-Towarowej-Piaski w Kole 15000,00

Przebudowa ul. Przemysiowej w Kole 40 000,00

Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole 6 500 000,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595 349,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Mała-Jasieniec 595 349,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 294,38

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Mała-Jasieniec 340 294,38

" 710 _, ,~, 'c~' '>ł. Działalność usługowa .,," ," ~:~". , ,j.,", ~~, '- oj 038 954,00
.. ; ~ ·4.:~·ot ; J.";~li "Ą'~- ',,",

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii' 1'032954,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 435189,38

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 435 189,38
projektu

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 798,12

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 76 798,12
projektu

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie O 00
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego '

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 442821,52

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 442821,52
oprogramowania i sprzętu komputerowego

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 78144,98

~ Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 78144,98
oprogramowania i sprzętu komputerowego

71015 Nadzór budowlany ~ 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00

Zakup zestawu komputerowego w PINB w Kole 6000,00

750 ';0 ~~. ';' .!' Administracja publiczna ., ..,\'f' o" !/~"',,,;;.:;~, '.;; ".';140 300 00
-" r , • _ ):; _!,.: ~:'.:o;: I~ ~ ""l' o; n _' ,,..I~ ~.~ ~ , r J,;, '\I

75020 Starostwa powiatowe " ' ~40 300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100000,OC

Montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole 100 000 ,OC

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 300,01

Zakup klimatyzatora dla Wydziału KT w Starostwie Powiatowym w Kole 4 500,0

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie 35 800 O
Powiatowym w Kole '

801 Oświata I wychowanie ,I, i" '.' 1 477 873,5
l':' :" ~; 'I

80130 Szkoły zawodowe 1 477 873,!

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,1
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Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - 0,00
przebudowa części budynku warsztatów ZST

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 401 249,63

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 401 249,83
przebudowa części budynku warsztatów ZST

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126 358,33

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 126 358,33
przebudowa części budynku warsztatów ZST

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

Nowoczesne technologie w ksztalceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - 0,00
zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 902 752,10

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 902752,10
zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47513,27

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 47513,27
zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST

~ 851 ~ "",;ti'. Je,·j! ,,::~t, ' Ochrona zdr~owia '" .., ' ~ 3 041 ~52,40!

85111 Szpitale og61ne " 2700 OOO,OOi

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 2 700 000,00

finansów publicznych
Dofinansowanie do zadania pn.i'Rozbudowa, przebudowa i modernizacja
oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych 2 700 000,00
świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"

85141 Ratownictwo medyczne 93290,40

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 93 290,40

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy 93 290 40
$migłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie '
Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

8519~ > • Po~?stała działalność ' ,.,:' " 248162,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6309 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 248162,00

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
!II "" Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z

przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: 'Wyposażenie
środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 248 162,00
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu
województwa"

" 854 .~, ' '~,; ,,>, , (", '" 'Edukacyjn!, opieka wychowawcza r.< "n ::i <:}.." ,:J~,; t, ,., [:;"~:~ :"::' 1 80.0 OOO,~O

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze .' • ":' 1 800000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000,00

Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i 8S w Kole na potrzeby SOS-W w 1 800 000 00
~~ ,

Razem 15053 579,931

p~"~'m p•• latu

Mdrek Tomicki
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
XXIX/194/2017 z dnia 26 stycznia 2017
roku w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie powiatu kolskiego na 2017 rok

WYKAZ. DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2017 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
KLASYFIKACJA ,.' ",,' l\, 'j;!''' i1', , " "" ". . " ,t:,', ,J' !, ,:' ,

.• , , ,,; KWOTA DOTACJI . "
L.P. BUDZETOWA NAZWA PODMIOTU' '\-,' '. PRZEZNACZENIE DOTACJI I"'" '" r," ~." .~., ;..,' ~ ,~. - ~.

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF' -; ':"!" '.~; PRZEDMIOTQWA PODMIOTOWA" 'CELOWA_
~ • ~ "' •• "".:' r_ - "

,.., • ': OM ",'~' '" _II'-' .~.~ .~.:_ .ł;' """, M~' ~ • • >Mo ""

DZIAŁ600-TRANSPORTIŁĄCZNOSC '" " ..,. ,:':"'.!l;': .. ;;: ;;..~~·'i~'fI> , . 0,00 . 0,00 144000,00

1 600 60014 2310 Gmina Mie'ska w Kole Utrzymanie czystości: porzadku i zieleni na drogach i ulicach 144 000 00
J powiatowych na terenie miasta Koła '

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA "; s- ~~~ ., .;;: •• ' ':.- '_ ,. ' . ~': ' ~'",!}~ " ','"' ~",. 0,00 ". 0,00 3041452,40

Dofinansowanie do zadnia pn.: "Rozbudowa, przebudowa i
2 851 85111 6220 Sa~o~zielny Publ.iczny Zakład modernizacja oraz wyposaże~ie .SP ZOZ w Kole wraz z 2 700 000 00

Opieki Zdrowotnej w Kole rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz '
mieszkańców powiatu"

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa
Wielkopiskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie

3 851 85141 6300 Województwo Wielkopolskie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby 93290,40
Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska
Michałków w Ostrowie Wielkopiskim,

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
projektu pn.: 'Wyposażenie środowisk informatycznych

4 851 85195 6309 Wo'ewództwo Wielko olskie wojewódzkich, powiatOwyCh i miejskich podmiotów 24816200
J P leczniczych w narzędzia Informatyczne urnożtiwiające '

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami
leczniczymi samorządu województwa"

------ ------ ------------------------ -- ------ --- --_._-- -
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L.P. K~~~~~~~A " NAZWA PODrJIIOTU ,) , ,.il.P~EZNACZE~IE DO;~CJI Jf ~.l ..•.~~ :.;;:"~.,,, '~,;'KWOTA'bOTACJL±\:,'; .<:,.":,,,!'i'\ •. ~. 4', I

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF ;r ~ " . ~ ,,,'" ',,"' ... ' " '\, PRZEDMIOTOWA ' ,/PODMIOTOWA . CELOWA'
DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANiA W ZAKRES/EPQLlTYKI SPOŁECZNEJ' r- ••• , •• _ •• ," ,''k,:, -;;' 0,'00 0,00 ". 55311,24

5 853 85311 2320 Powiat Koniński Doołfinansowaniezadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 2 181,24
sp ecznej

6 853 85395 2317 .. . . , 47 53737
7 853 85395 2319 Gmma Miejska w Kole Dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską" 5 592:63

DZIAŁ 855- RODZINA . ." ~;' "", -I" Si" ~ ~"\ ••• 'i, 'l,' , . .,; t: • '!: . '0,00 0,00 645000,00
.,;iJIo. ~ _ Ol< ""- ••• ,.. , ,~'... """',." ,1;.

Jednostki Samorządu ,...8 855 85508 2320 T ryt . I Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 145000,00
e ona nego

9 855 85510 2320 Jednostki ~amorządu Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- 500 000 00
Terytonalnego wychowawczych '

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -~ "~. 'r;;; .~-.~!'" .. '::~_'~~:';""...' 0,00. .~:.:C.:_.. ~ , 0,00 .. ." 107140,00
10 921 92109 2710 Gmina Kłodawa Współogranizacja Imprez kulturalnych 3000,00
11 921 92109 2710 Gmina Przedecz Współogranizacja Imprez kulturalnych 2 000,00
12 921 92116 2310 Gm ina Miejska w Kole ~~~ansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 99 140,00

13 921 92118 2710 G' M" k K I Wydanie publikacji "Józef Piłsudski w świadomości 3 00000
mma rejs a w o e mieszkańców Ziemi Kolskiej" ,

, . - ' " ,',
• o • if' . RAZEM: 0,00 0,00 3992 903,64

-- -- -----------

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo "; i,,;., . .,.... '. -". _.~ < 0,00 0,00 10 (JOO,OO

14010 01008 2830 Spółki wodne Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych 10000,00
. '. .~ •...~... -:::~' . • ;~-=: '" . ::1::,'" '. .DZIAŁ755 - Wymiar sprawiedliwości . - ,." r.;,; .; '<. c 'oC ",'I ..•. ~. ,'ł", .;.,'.~_",,:~ 0,00, :'J'''':<:. 0,00 121~51,76

15 755 75515 2360 do~nans~,":,aniezadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 121 451 76
działalność pozytku publicznego '

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANlEr ~,-" ,,'" '"c •. ,'I .., " • ,',,' .Ż; ••' 0,00 ' 976063,00 '0,00
Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół

Placówki oświatowe niepublicznych, w tym:

16 801 80120 2540 niepubliczne - Liceum Ogólnokształcące 244348,00
801 80130 2540 -Szkołyzawodowe 731715,00

Razem: 0,00 976063,00 0,00
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KLASYFIKACJA J '"'_~, "" ; , ) ",-'~'", '" ',', ~I!., ., ,.•. ,,' .,. . . ". '~":' ~ ., ';';..' '. ':" • ~ 'KWOTA DOTACJI ',11. 4, e,

l.P. ' BUDZETOWA NAZWA pgpMIOTU I."";,,,~.."\t~,' PIUEZNAGZĘNIE DOTACJL .,\' ą! . • .;', " '",.... ",' .
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF' ~\"", "" , " . ~;' .~ '" >I ,,; ,,:.' '~, ;'" '\, ;:': ,t, ( ,~!~;.::_: PRZ,EDfUlIOTOVVA /PODMIQTOWA· fi' 9,ELOWA .

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA ~'~-~-',.,~,", "!;:, 'c' ~ ~' '\ ,~ ,..,. " \ " '" '''-.,,:' r ,~ " •• '" 1",":. 0,00 _. " ~. '"0,00 ~' " '456,289,00

Dom Pomocy Społecznej dla
Dorosłych Zgromadzenia

17 852 85202 2360 Sióstr Małych Misjonarek Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu, 456289,00
Miłosierdzia (Orionistek) w

Kole

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ~,'" ;, '~ ~€:' 0,00 '230 945;40 ' ; , ,0,00

Warsztaty Terapii Zajęciowej

18 853 85311 2580 RzpolSkieog~bStowUarzYlszdenia,na Dofinansowanie kosztów dzialalności placówki 87 249,60
ecz so z pos e zernem

Umysłowym w Kole

Kolskie Stowarzyszenie Osób

19 853 85311 2580 Nliepełn~,sprawnlycDhb"skP,ra.wniDofinansowanie kosztów dzialalności placówki 54 531,00
naczej przy u. ą s lej w

Kole

Warsztaty Terapii Zajęciowej

20 853 85311 2580 Stowarzyszenia "Sprawni fi . .' .' 'k' 4362480
I '.. I D b ki Do mansowarue kosztow działalności placow I ,naczej przy u, ą s lej w

Kłodawie

21 853 85395 2587 Terenowe Koło Polskiego 40 746,32
Stowarzyszenia na Rzecz N d fi .. kt "Z T k"
O 'b U 'I d' a o mansowarne proje u pn.: ros ąso z pos e zemem

22 853 85392 2589 Umysłowym w Kole 4 793,68

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ''ó , ,n' s- .,." 'f'", r{j', , , ,\ ,,' """"> ',~' . ..' ''1:;''::',' O,OO,?' 17'26488,00 20000,00

23 854 85412 2360 dofinans~":"anie zadań zl,econych do realizacji organizacjom prowadzącym 2000000
działalność pozytku publicznego '

Terenowe Koło Polskiego
St ia na Rz Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno -

24 854 85419 2540 Oo~~rzy~ze~;a;a ,ecz wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej 1 726 488,00
so z pOSe zernem umysłowo ze sprzężonymi kalectwami
Umysłowym w Kole

._------
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KLAS:FIKACJĄ" " ',' '." " : . ) :;; ~ ~> • !',;,.~:,,, ) ''p.i)! 'c ;', "«. KWOTA DOTACJI ' ,,',,~ ',5',
L.P. BUDZETOWA ' NAZWA PODMIOTU :',I~'. ". PRZEZNACZENIE DOTACJI ,'~ >, ",' :< ,.. ,y " '

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF ,," . ' ': .; " ,,' .•,~~ '"T ""'.'" ~ .." '" = :'.,'>; 01.,' .• >~f',,~' .:PRZEONIIOTOWA .~ 'ROO'_'IOTO,WA'r ";CELOWĄ'

DZ/AŁ 921- KULTURAI OCHRONAJJZlEDZ!CTytJ;.'NAROQOWEGo':f:" ~?;i:~t.~~~r:"~_;'~;~'~~il"~-~~~"I'! ";', ;{ ",~i~.:~~,Q,.o{J &;:&, "r"',,, <;; 0,00 ,,,:.', ~6 OO(),OO

Parafia Rzymsko-Katolicka
25 921 92120 2720 p.w. Św, Stanisława w Prace konserwatorsko-budowalne 20000,00

8iałkowie Kościelnym

26 921 92195 2360 Dofinans~,:"ani.ezadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 16 000 00
działalność pozytku publicznego '

DZ/AŁ 926 - SPORT I KULTURA FIZYCZNA., ::. ,_ ',~'.~J. 0,00 ., ~ 0,00 600'00,00

27 926 92695 2360 D~finans~wani,e zadań z!econych do realizacji organizacjom prowadzącym 60 000 00
działalność pozytku publicznego '

" ,:" '''::: o'! r;' ~;, \=,~,.':~,~':'"- ,.,~~'}~:' . RAzEM: ~,:•.~:.. - 0,00 29334~~,40 703740,76

.•• t ._ • ~, .'1. -f!.';-: ~._. :··:~.-n",'~" ~~" ,I~,#;~:~~ ~:,~~~',:'~~;~J~~ł;:-'''~'~_~~;'~),~i'<;

OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, POD~IOTOWE I CELOWE:I

O~ÓŁEM:I .0,001 2933496,401 4 6~6 644,,~

7630140,80 I

prze~dY Powiatu

Marek Tomicki
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Zalącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
XXIX/194/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
powiatu kolskiego na 2017 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 ŻRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2017 ROK

•• - • "",' ~ I, ~1('- ~ ., 5:'~''''(::' v . ',. "';~ '"i ':: ~. _,o

. ' - . .~ ~. - Jednostka organizacy~na realizująca _, > , ,.;

Lp Dział Rozdział := Nazwa programu I projektu ~ progra~ lub koordynująca wykonywanie , Plan wydatków na 2017 r.o .
" . ~ -

, <"el! programu" ol:. •.
. ~ ,"..,"!". ""'1....'1.,-"1, •• -v. .• ~,t;"':", "". "". ,) J:,: .~~ \' l ••• ..•• ,,'.' -'. • '""-~.~

935643,38

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 . . w tym: .. . .
1. 600 60014 KI' M ł J . . Powiatowy Zarząd Drog w Kole - 595 349,00 zl środki z Europejskiego

a en a a- esieruec Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata
2014-2020
- 340 294,38 zl środki z Budżetu Państwa

. 1 056016,50
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz

2. 710 71012 uruchomienie elektronicznych usług publicznych Starostwo Powiatowe w Kole w tym:
Powiatu Kolskiego - 897 614,02 zl środki z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Reaginalnego
_ 158402,48 zł środki z Budżetu Powiatu

1477 873,53
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym

3. 801 80130 elementem rozwoju g?spodarc~ego obszaru Starostwo Powiatowe w Kole w tym:
funkcjonalnego powlatow tureckiego I kolskiego _ 1 304001,93 zl środki z Unii Europejskiej

- 173 871,60 zl środki z Budżetu Powiatu
--_ .._- ---------...__
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II. 'I.

, .I
170530,00

Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w
4. 801 80130 rozwoju społeczno-godpodarczym powiatów Zespół Szkół Technicznych w Kole w tym:

tureckiego i kolskiego - 144 950,50 zł środki z Unii Europejskiej
- 8 526,50 zł środki z Budżetu Państwa
- 17053,00 zł środki z Budżetu Powiatu

290502,86

5 Zdobywamy doświadczenie zawodowe na Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
. europejskim rynku pracy Ustawicznego w tym'

801 80195 290 5'02 86 ł ś dk: U" E . ki .- ,z sro I z nil uropejs lej

Dofinansowanie do projektu 'Wyposażenie i

środowisk informatycznych wojewódzkich, 248162,00
powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w

6. 851 85195 narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Starostwo Powiatowe w Kole
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz w tym:

stworzenie sieci wymiany danych między - 248 162,00 zł środki z Budżetu Powiatu
podmiotamiJeczniczymi samorządu województwa"

1 189522,90

7. 853 85395 Z Troską Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w tym:
-1132863,16 zł środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego
- 56659,74 zł środki z Budżetu Powiatu

RAZEM 5368251,17

PrzewO&:Jiczący~ady Powiatu

Marek Tomicki
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/ dnia U, \()C/Ilia 2017 roku

1)()~Ullll.lC ~i~ /mian \\ budżecie powintu celem urealnienia pl.mu dochudó« I \\\d,ll~\)\\ kld;,'
\\) Ili~ai'l / ILJSl~pll.l(lcych prl) c/vn:

I. \\' ~ 1 ust. I l'chwaly budżetowej ustala si\, plan dochodów budvetu powiatu po zmianach
w kwocie 77 144 190,·0 zł.

l.Doch odv hudżetu powiatu zwiyksz:l si\ () Im ot Y 2355 092,\): t.I
a) dział710- Działalność usługowa () kwotę 897 61-ł,02 zł

l'ozdział710l2- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (l kwotę 897 6!·Ul2 zł
~ 205i Dotacje celowe w ramach programó« fiunnsowanv ch I. udziałem środl.ó« europejskich ural Śrot!kóll. ()
którv ch mowa \\ u rt. 5 ust. J pkl 5 lit li i h lIsta\\), luh platności II ramuch Iwtlictu środkó» curoPl'J.,ldl'h
rca lizow auy ch przez jednostki samorządu tcry tor in lucgo o kwotę 19 60J,12 zł
§ 625"' Dotacje celowe IV runiach progrułllólV finan .o wanvch z udzialcr» śrndkó « curopcj skich unII ~rodkó\\, ()
których 11101\<1 II art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, luh plamości \I ramach budźctu rodkń» curupcjskich
rc atizow a n ych przl'J' [cd uost k i samorzqrlu n-ry tortulncgo o kwotę 878 010,90 r 1
I\\'i~ksi'a się plan dochodów na realizację projektu pn.: "C).'I/)'::ocjo geodl'::yjll,l'ch r<'lcl/nil!
/J1Ih!lcnych ora: uruchomienie elektronicznych lIsilIg publicznych POII iatu Kolskiego'

h) dzial Stl l- Oświata i wychowunic o kwotę I -ł5" 4"'8,93 /1
rozdział 80130- Szkoty zawodowe o kwotę 1 -ł57 -ł7 ,9.'\ /ł j j

§ 2057 Dotacje celowe II ramach programów fil1all~o\\allych z udziatcm śrudkó w europejskich uraz środków. " :'
kró rvch lilowa II' <lrt.: USI. 3 pkt S lit a i h ust:l\\~, łub ptntności II ramach budzeru środkó« europl'J ki h
rca lizowu nych prvcz jcd lIoslld sa morzqd u terytorialnego (I k wotę l-ł-ł 950,50 LI
S 2059 Dotacje celowe w ruuuich progrurnó« finu n .cwa nych z udzlalcm środkó « europejskich oraz \rodko\l, l)

1\It'lr)ch mowa II art. 5 ust. 3 pkt 5 IiI a i b ustawy.Jub ptatuości IV ramach budzeru środkóll' curopvjskich
realizowanych przez jcduoxtki snmorządu terytorialnego o kwotę 8 526,50 zł
~ 6257 Dotacje cełowe \I' ramach programów fluansowanvch z udzialem środków europejskich oraz ś rnd kó w . o
któ r y c h mowa IV a rt. 5 ust. J pkt S lit a i b ustawy, lub platności \I ramach budżet li środków europejskich
rca lizuw auvch p rzez jcd noxtk i salllor7.]du tcrytortalncgo o kwotę 1 30-ł 001,9371
(\\ iększa sic; plan dochodów na realizacje; projektów:
- ,..\'o"'oc:::eslle teclinologie '" kształceniu WII'odtJII'J'1/1 elementem rozwoju gO.\'fJodorc:::eg() Ohl:::(/I'II
[unkcjonalnego !wIl'io/(jl!' tllreckiego i kolskiego" o kwoty l 304001.93 zł
- .Ksztulcenie zawodowe mlodzieiy prtorytetem II' rozwoju społeczno- gospodarczympo« iW(111

tureckiego i kolskiego" o kwotę 153477.00 /'1.

II. W § I ust. I Uchwuly budżetowe] ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 80 128 126,51 zł.

l, Wydatld hudżetu powiatu zmnit'jsza sic o kwoty 531 958,6-ł zl
a) dzial 710- Działalność usługowa o kwotę IS9 380.23 /I

rozdzial71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 159 3S0,23 zl
I.ml1i~js/a sic plan \\ ydatków \\' ramach projektu pn.: ,.()fr)'::({cj({ geodezyjnych rejestro« publicznvch
0/'(/:' /II'IIc1/{}/IIil!l7ie elektronicznycli lIsIlIg publicznych Powiatu Kolskiego" celem Ll.i~'ciawe \\Ia~ci"cj
podvialec klas) fikacji budżet »vcj.

b) dzial 750- Administracja publiczna () kwotę
rozdzial 75020- Starostwa powiatowe o kwot,
I.mniejsi'<I się ! lan na zadunic pn.: Zakup ~pr::C(tll komputerowego, oprogramowania
Starostwie ['U\I i(/(Ol\) //I \1' Kole" o kwotę 4 500,00 zł do wysokości 35 800.00 zł,

-ł26,S6 zł
0.00/1
i licencji II
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Różnica w kwocie 4 500,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) O kwotę 426,56 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

c) dział 758- Różne rozliczenia
rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe
Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.

o kwotę 143021,85 zł
o kwotę 143021,85 zł

d) dział 801- Oświata i wychowanie
rozdział 80130- Szkoły zawodowe
Zmniejsza się plan wydatków w ramach projektów pn.:
- "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru

funkcjonalnego powiatów tureckiego ikolskiego- przebudowa części budynku warsztatów ZST" o
kwotę 62 073,02 zł,
- "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru
funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie
warsztatów ZST" o kwotę 111 798,98 zł,
- " Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów
tureckiego i kolskiego": 12928,00 zł
celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

o kwotę 225 005,00 zł
o kwotę 186800,00 zł

rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 24947,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.

rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 13 258,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na
pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu w SOS- W w Kole.

e) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 125,00 zł
rozdział 85416- Stypendia dła uczniów o charakterze motywacyjnym

o kwotę 4 125,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ramach projektu pn.:
" Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów
tureckiego i kolskiego" celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 887 051,59 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 144000,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 144000,00 zł
Przeznacza się dotację z budżetu powiatu dla Gminy Miejskiej w Kole na prowadzenie zadania w
zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta
Koła.
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

b) dział 710- Dzialalność usługowa o kwotę l 056016,50 zł
rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę l 056016,50 zł
Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu.: "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
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oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego ".
Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 897 614,02 zl oraz ze środków
własnych w wysokości 158 402,48 zł.

c) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 426,56 zł
rozdział 75020- Starostwa powiatowe o kwotę 0,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na "Zakup klimatyzatora dla Wydziału KT w Starostwie Powiatowym w
Kole" o wartości 4 500,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Różnica w kwocie 4 500,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) O kwotę 426,56 zł
Zwiększa się plan wydatków celem uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne oraz
Fundusz Pracy.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

d) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę l 643672,53 zł
rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 13 258,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w SOS-W w Kole z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia
samochodu.

rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 1607 153,53 zł
Zwiększa się plan wydatków na realizację projektów.:
- "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru

funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- przebudowa części budynku warsztatów ZST"
o wartości 527608,16 zł.
Finansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 401 249,83 zł oraz ze środków własnych w
wysokości 126358,33 zł.

- "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru
funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie
warsztatów ZSTH o wartości 950 265,37 zł.
Finansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 902 752,10 zł oraz ze środków własnych w
wysokości 47 513,27 zł.

- " Ksztalcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów
tureckiego i kolskiego" o wartości 129280,00 zł.
Finansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 109888,00 zł, z budżetu państwa w
wysokości 6 464,00 oraz ze środków własnych w wysokości 12 928,00 zł.

rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 23261,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 15 275,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 10 500,00 zł,
- SOS-W w Kole o kwotę 14625,00 zł,
- ZST w Kole o kwotę 21 475,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę 12945,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 17 875,00 zł
z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w
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jednostkach oświatowych.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w tym rozdziale.
Różnica w kwocie 69 434,00 wynika dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w

postanowieniu Uchwały.

e) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 42936,00 zł
rozdział 85416- Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym

o kwotę 41 250,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu.:
- " Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów
tureckiego i kolskiego" o wartości 41 250,00 zł.
Finansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 35 062,50 zł, z budżetu państwa w
wysokości 2 062,50,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 4 125,00 zł.

rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1 686,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- BS w Kole o kwotę 3 180,00 zł,
- Pl'-P w Kole o kwotę 5 567,00 zł
z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w
jednostkach oświatowych.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.
Różnica w kwocie 7 061,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w
postanowieniu Uchwały.

_--

Prze~dY Powiatu

Marek Tomicki
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