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UCHWAŁA Nr XXX/196/2017
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 07 lutego 2017 roku

w sprawi

Na
U.t. -Dz.
(j.t. - Dz.

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

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

§ l

W UChw,le Nr XXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu olskiego na 2017 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIX/194/2017
z dnia 26 tycznia 2017 roku) wprowadza się następujące zmiany:

i

1. W § Ilust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 77 144 190,43 zł zwiększa
się o krotę 200000,00 zł do wysokości 77 344 190,43 zl,
z tego:

dochody majątkowe w wysokości 4 920 533,58 zł zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do
sokości 5 120 533,58 zł.

st. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 15053579,93 zł zwiększa się o
00 000,00 zl do wysokości 15 253 579,93 zł.

2. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 80 128 126,51 zl zwiększa
się o kotę 200000,00 zł do wysokości 80328 126,51 zł.

W § 2
kwotę

4. W załą zniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:

3.

1) IZmniejsza się wartość zadania pn.: ..Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole" o kwotę 1 300000,00 zł
do wysokości 5 200 000,00 zł
(dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050)

2) [Dodaje się nowe zadanie pn.: "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości
Grzegorzew" o wartości l 500 000,00 zł
(dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050)

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

Dzial60D rozdz. 60014§ 6300 o kwotą 200 000,00 21 kwota po ZI11. 2 330671,75 zł

5. W załączniku Nr ł do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- Dochody budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 200000,00 zl w następującej
POIYCji:



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

-2-

- Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 200 000,00 zl w następującej

o kwotę 200 000,00 zl kwota po ZIll. 6 819 356,62 złOzial6do rozdz. 60014§ 6050

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady P~~~olskiego

Zdzi~mański
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Plan wydatków majątkowych na 2017 rok
Załącznik Nr 1 do U hwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXl196/2017 z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Pcwiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdzia Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łączność . 7755 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 7755000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6819356,62

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec 64356,62

Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew 1 500 000,00

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

Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole 40 000,00

Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole 5200000,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595 349,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec 595349,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340294,38

~ Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec 340294,38
~- . ,

71u . -,'c Działalność usługowa , 1038954,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 032 954,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 435 189,38

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 O00
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego '

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 442821,52
I Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
I elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 442 821,52
: oprogramowania i sprzętu komputerowego

Ą 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 6 000,00

I 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00

Zakup zestawu komputerowego w PIN8 w Kole 6000,00

750 Administracja publiczna 140300,00

75020 Starostwa powiatowe 140300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100000,00

Montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole 100 000,00
I

6060 Wydatki na zakupy Inwestycyjne jednostek budżetowych 40300,00

I Zakup klimatyzatora dla Wydziału KT w Starostwie Powiatowym w Kole 4 500,00

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania I licencji w Starostwie 35 800 00
Powiatowym w Kole '

801 Oświata i wychowanie 1 477 873,53

80130 Szkoły zawodowe 1477873,53
I, 6050 Wydatki inwestycyjne Jednostek budzetowych 0,00
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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 401 249.83

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 kształceniu 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

8~ Ochrona zdrowia 3 041 452,40
r--

85111 Szpitale ogólne 2 700 000,00

I Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
I 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 2 700 000.00
; finansów publicznych

Dofinansowanie do zadania pn.:"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja
oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych 2 700000,00
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

85195 Pozostała działalność 248162,00

I Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6309 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 248162.00

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
I <I!!!!!lI. Dotacja celowa na pomoc finanso':"ą dl~ Wojewó?ztwa Wielkopolskiego z

r .."", przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: Wyposazenle
środowisk informatycznych wojewódzkich. powiatowych i mleiskich
podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 248162,00
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu
województwa"

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 800 000,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 800 000,00

: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000.00

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

Razem 15253579,93

wtoICn~,zący Racły
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/19612017

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 07 lutego 2017 roku

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

I. W § l uśt, 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach
w kwbcie 77 344 190,43 zł.

l.Dochod budżetu owiatu zwi ksza si o kwot 20000000 zł
a) dział 00- Transport i łączność o kwotę 200 000,00 zl

rozdzi 160014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 200000,00 zł
§ 6300 otacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na
dolina sowanie własnych zadań inwestycyjnych izakupów inwestycyjnych
Zwięk za się plan dochodów w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Grzegorzew na
realiz cję zadania pn.: .Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowoset Grzegorzew''.
(Uchw la Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIIII143/20 17 z dnia 6 lutego 2017 roku)

II. W § l 'st. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kw cie 80 328 126,51 zl.

o kwote 0.00 zl
o kwotę 0,00 zł

rozdz al 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 0,00 zl
Zmni jsza się plan na zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Nagomej w Kole" o kwotę l 300 000,00 zł do
wysok ści 5 200 000,00 zł.

a po vyższe zdanie złożony został wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o jego dofinansowanie
w ram ch Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Ponie aż wniosek nie uzyskał dofinansowania, zmniejszenie planu wydatków jest uzasadnione.
Różni a w kwocie l 300 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchw ły.

2. Wydał . budżetu owiatu zwi ksza si o kwot 200 000 00 zl
a) dzial 00- Transport i łączność o kwotę 200 000,00 zl

rozdz al 60014- Drogi publiczne powiatmyc o kwotę 200000,00 zł
Zwięk za się plan wydatków na zadanie pn.: .Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości
Grzeg rzew' o kwotę l 500000,00 zł jako zabezpieczenie środków własnych przy ubieganiu się
dofina rsowanie inwestycji w ramach 10% rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i
Budo .nictwa.
Środk na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gm. Grzegorzew w wysokości 200000.00 zł oraz ze
zrnnic szenia planu wydatków w wysokości I 300000,00 zl.
Różni a w kwocie l 300 000.00 zl wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchw Iy.

Wk:.przew~~cy Rady

Zdzisłal/iftfumańdi
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