
UCHWALA NR XXIX/195/2017
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na
lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(j.t. - Dz. U. 2016.814 ze zm.) oraz art. 226 i 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (j.t, Dz. U. 2016.1870) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co
następuje:

§ l

W uchwale Nr XXVIII/186/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 - 2027 -
wprowadza się następujące zmiany:

l. Załącznik Nr l do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr l do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełnia się w zakresie zmian
dokonanych w załącznikach Nr l i 2.

§ 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 ols kiego

Marek Tomicki



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Kolskiego na lata 2017- 2027

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

l. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok dokonanych:

Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIX/194/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

2. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2

a) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. " Ochrona osób i mienia"
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole
Okres realizacji 2017-2019
Łączne nakłady finansowe: 436379,40 zł, z tego:
2017 r. - 145 459,80 zł,
2018 r. - 145 459,80 zł,
2019 r. - 145459,80 zł

b) Przenosi się przedsięwzięcia pn.:
- .Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych
usług publicznych Powiatu Kolskiego ".

,,Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"
- "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym
powiatów tureckiego i kolskiego
z grupy "Wydatków na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt. 1.1 i 1.2)"
do grupy "Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późno
zm.)"
w związku z uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej.
Tym samym zmienia się łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na
poszczególne lata w/w przedsięwzięć w niżej opisany sposób:

"Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych
usług publicznych Powiatu Kolskiego"
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole
Okres realizacji 2017-2018
Łączne nakłady finansowe: 1 540 021,50 zł, z tego:
2017 r. - l 056 O 16,50 zł, (w tym wydatki bieżące - 23 062,50 zł, wydatki majątkowe -
1 032 954,00 zł)



2018 r. - 484005,00 zł (w całości wydatki majątkowe)
Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
wysokości 1 309018,27 zł, pozostała kwota w wysokości 231 003,23 zł będzie
stanowiła wkład własny powiatu.

,,Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego J)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole
Okres realizacji 2016-2018
Łączne nakłady finansowe: 3 449919,38 zł (wydatki majątkowe), z tego:
2016 r. - 50 000,00 zł
2017 r. - l 477 873,53 zł,
2018 r. - l 922 045,85 zł
Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wysokości
2 999 919,38 zł, pozostała kwota w wysokości 450 000,00 zł będzie stanowiła wkład
własny powiatu.

J) Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym
powiatów tureckiego i kolskiego
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych w Kole
Okres realizacji 2017-2019
Łączne nakłady finansowe: 494940,00 zł (wydatki bieżące), z tego:
2017 r. - 170530,00 zł,
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2018 r.-

2019 r.-

161230,00 zł
163 180,00 zł

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wysokości 420699,00
zł, z budżetu państwa w wysokości 24 747,00 zł oraz ze środków własnych powiatu w
wysokości 49 494,00 zł.
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