
UCHWALA Nr XXXIV/227/2017
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

§ 1

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie 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 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2017 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIX/194/2017
rok z dnia 26 stycznia 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXl196/2017 z dnia 07
lutego 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXI/200/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku,
Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXII/21112017 z dnia 30 marca 2017 roku, Uchwala Rady
Powiatu Kolskiego Nr XXXIII/219/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku) wprowadza się następujące
zmiany:

l. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 85207315,97 zł zwiększa
się o kwotę 1 420 050,00 zł do wysokości 86 627 365,97 zł,
z tego:
l) dochody bieżące w wysokości 73 395 288,14 zł zwiększa się o kwotę 168 250,00 zł do wysokości

73563 538,14 zł.
2) dochody majątkowe w wysokości 11 812027,83 zł zwiększa się o kwotę 1 251 800,00 zł do

wysokości 13 063 827,83 zł.

2. W § l ust. 2 Uchwały budżetowej
l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w
wysokości 8 556 803,00 zł zwiększa się o kwotę 168 250,00 zł do wysokości 8 725 053,00 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 93202423,80 zł zwiększa
się o kwotę 1 668 250,00 zł do wysokości 94 870 673,80 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 66 628177,87 zł zwiększa się o kwotę
158 250,00 zł do wysokości 66 786 427,87 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

budżetowej.
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5. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 26574245,93 zł zwiększa się o
kwotę 1 510000,00 zł do wysokości 28 084 245,93 zł.

6. W załączniku Nr 5 zwiększa się wartość zadań pn.:
a) "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew" o kwotę 1 500 000,00 do

wysokości 3 000000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
b) "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół ReKU w Koscielcu" o kwotę 1o 000,00 zł do

wysokości 100000,00 zł (dz. 801, rozdz. 80130, par. 6050).

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 i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w
wysokości 8556 803,00 zł zwiększa się o kwotę 168250,00 zł do wysokości 8 725 053,00 zł.

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

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

- Dochody budżetu powiatu na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 66010,00 zł w następującej
pozycjach:

Dział 853 rozdz. 85395§ 2057
Dział 853 rozdz. 85395§ 2059

o kwotę
o kwotę

59061,58 zł
6948,42 zł

kwota po zm.
kwota po zm.

1002081,51 zł
117 891,94 zł

- Dochody budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę l 486 060,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 754 rozdz. 75411 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 168250,00 zł kwota po zm. 4 590 250,00 zł

Dział 758 rozdz. 75802§ 6 ł 80 o kwotę 1 25 ł 800,00 zł kwota po zm. 1 251 800,00 zł

Dział 853 rozdz. 85395§ 2007
Dział 853 rozdz. 85395§ 2009

o kwotę
o kwotę

59061,58 zł
6948,42 zł

kwota po zm.
kwota po zm.

59061,58 zł
6948,42 zł

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

- Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 123310,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 700 rozdz. 70005§ 4390 o kwotę 3 000,00 zł kwota po zm. 7000,00 zł

Dział 710 rozdz. 71015§ 3020 (zadania zlecone) O kwotę 1 800,00 zł kwota po zm. 4200,00 zł

Dział 750 rozdz. 75075§ 4300 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 62500,00 zł

Dział 758 rozdz. 75818§ 4810 o kwotę 10000,00 zł kwota po zm. 257580,25 zł

Dział 80 I rozdz. 80 130§ 4210 o kwotę 12000,00 zł kwota po zm. 217326,00 zł

Dział 801 rozdz.80195§4300 o kwotę 21 500,00 zł kwota po zm. 924633,00zł

Dział 853 rozdz. 85395§2317 o kwotę 47537,37zł kwota po zm. 0,00 zł
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Dział 853 rozdz. 85395 § 2319 o kwotę 5 592,63 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 853 rozdz. 85395 § 2587 o kwotę 11 524,21 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 2589 o kwotę 1 355,79 zł kwota po zm. 0,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 8 500,00 zł kwota po zm. 36 500,00 zł

- Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę l 791 560,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6050 o kwotę 1 500000,00 zł kwota po zm. 15 159522,62 zł

Dział 700 rozdz. 70005§ 4610 o kwotę 3000,00 zł kwota po zm. 8000,00 zł

Dział 710 rozdz. 710 15§ 4170 (zadania zlecone) o kwotę 240,00 zł kwota po zm. 2340,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4260 (zadania zlecone) o kwotę 1040,00 zł kwota po zm. 7040,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4440 (zadania zlecone) o kwotę 520,00 zł kwota po zm. 6720,00 zł

Dział 750 rozdz. 75075§ 4430 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 4500,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4020 (zadania zlecone) o kwotę 8090,00 zł kwota po zm. 122 683,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4050 (zadania zlecone) o kwotę 146252,00 zł kwota po zm. 3 176839,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4060 (zadania zlecone) o kwotę 3 309,00 zł kwota po zm. 75 366,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4110 (zadania zlecone) o kwotę 1375,00 zł kwota po zm. 24711,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4120 (zadania zlecone) o kwotę 224,00 zł kwota po zm. 3267,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4180 (zadania zlecone) o kwotę 9000,00 zł kwota po zm. 423 772,00 zł

Dział 801 rozdz. 80 130§ 4300 O kwotę 12000,00 zł kwota po zm. 155 825,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 6050 o kwotę 10 000,00 zł kwota po zm. 1 310 000,00 zł

Dział 853 rozdz. 85395§ 2007 o kwotę 11 524,21 zł kwota po zm. 11 524,21 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 2009 O kwotę l 355,79 zł kwota po zm. 1 355,79 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 2057 o kwotę 47537,37 zł kwota po zm. 47537,37 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 2059 o kwotę 5 592,63 zł kwota po zm. 5 592,63 zł

Dział 921 rozdz. 92120§ 4300 o kwotę 20000,00 zł kwota po zm. 20 000,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195§4170 o kwotę 8500,00zł kwota po zm. 9500,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§ 4210 o kwotę l 500,00 zł kwota po zm. 17 500,00 zł

10. W załączniku Nr 6 do Uchwały dokonuje się następujących zamian:
l) zmniejsza się dotację dla jednostek sektora finansów publicznych

dla Gminy Miejskiej w Kole
dział 853, rozdział 85395 § 2317 o kwotę 47537,37 zł do wysokości
dział 853, rozdział 85395 § 2319 o kwotę 5 592,63 zł do wysokości

2) zwiększa się dotację dla jednostek sektora finansów publicznych
dla Gminy Miejskiej w Kole

dział 853, rozdział 85395 § 2057 o kwotę 47537,37 zł do wysokości
dział 853, rozdział 85395 § 2059 o kwotę 5 592,63 zł do wysokości

3) zmniejsza się dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
dla Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w
Kole

0,00 zł
0,00 zł

47537,37 zł
5592,63 zł

dział 853, rozdział 85395 § 2587 o kwotę
dział 853, rozdział 85395 § 2589 o kwotę

11 524,21 zł
l 355,79 zł

do wysokości
do wysokości

0,00 zł
0,00 zł
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4) zwiększa się dotacj ę dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
dla Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w
Kole

dział 853, rozdział 85395 § 2007 o kwotę
dział 853, rozdział 85395 § 2009 o kwotę

11 524,21 zł
l 355,79 zł

do wysokości
do wysokości

11 524,21 zł
l 355,79 zł

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

n. w załączniku Nr 10 do Uchwały dokonuje SIę zmian w ramach projektu "Z Troską" poprzez
wydzielenie środków z budżetu państwa.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. W§ 4 Uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę 248200,00 zł.
§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

,,1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 8243307,83 zł stanowi deficyt budżetu
powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym, nadwyżka z lat
ubiegłych oraz przychody z tytułu wolnych środków.
2. Ustala się:
- Przychody budżetu powiatu
- Rozchody budżetu powiatu

w wysokości
w wysokości

9259371,75 zł
l 016063,92 zł"

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

13. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 267580,25 zł zmniejsza się o
kwotę 10000,00 zł do wysokości 257 580,25 zł.

14. W uchwale XXXIIl21112017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku prostuje się omyłki
pisarskie w następujący sposób:

1) W § l ust. 8 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 w
wysokości 5368251,17 zł zwiększa się o kwotę 69983,56 zł do wysokości 5 438 234,73 zł.

2) W § 11 dodaje się zapis o zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych dla terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Kole w
dziale 853, rozdz. 85395 §2587
dziale 853, rozdz. 85395 §2589

o kwotę 29222,11 zł do wysokości 11 524,21 zł,
o kwotę 3 437,89 zł do wysokości 1 355,79 zł.

3) W § 1 ust. 10 w dz. 852, rozdz. 85218 § 4017
dz. 852, rozdz. 85218 § 4117

winna być kwota 95940,84 zł
winna być kwota 16 521,32 zł



W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.
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§2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

_.---

rzewodniczący
Radyl~Qwiaw Kolskiego

Marek Tomicki



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIV/227/2017

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 25 maja 2017 roku

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które
wynikaj ą z następuj ących przyczyn:

I. W § l ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 86 627365,97 zł.

l.Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 66 010,00 zł
a) dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 66 010,00 zł

rozdział 85395- Pozostała działalność o kwotę 66 010,00 zł
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 59 061,58 zł
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, O

których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6 948,42 zl
Zmniejsza się plan dochodów, w ramach projektu "Z Troskq" celem ujęcia we właściwej podziałce
klasyfikacji budżetowej.

2.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 486 060,00 zł
a) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 168 250,00 zl

rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)
O kwotę 168250,00 zł

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 168 250,00 zł
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2017 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań
realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biura Ochrony rządu w latach 2017-2020 (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-
1.3111.118.2017.4 z dnia 18.05.2017 r.).

b) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 1 251 800,00 zł
rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę l 251 800,00 zł
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,
wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę l 251 800,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej (o której
mowa wart. 26 ust. 1 pkt l ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na
dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości
Grzegorzew" (Pismo Ministra Rozwoju iFinansów Nr ST8.475J.4.2017 z dnia 13maja 2017 roku).

c) dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 66 010,00 zł
rozdział 85395- Pozostala działalność o kwotę 66010,00 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 59 061,58 zł
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 6 948,42 zł
Zwiększa się plan dochodów, w ramach projektu ,,2 Troskq" celem ujęcia we właściwej podziałce
klasyfikacj i budżetowej.
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II. W § l ust. 1 Uchwały budżetowej ustała się płan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 94 870 673,80 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 123 310,00 zł
a) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3000,00 zł

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.

b) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 1800,00 zł
rozdział 71015- Nadzór budowlany (zadania zlecone) O kwotę 1 800,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PINB w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

c) dział 750- Administracja publiczna o kwotę
rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem urealnienia planu.

500,00 zł
500,00 zł

d) dział 758- Różne rozliczenia
rozdział 75818- Rezerwy
Zmniej sza się plan rezerwy ogólnej.

o kwotę 10 000,00 zł
o kwotę 10 000,00 zł

e) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 33500,00 zł
rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 12 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.

rozdział 80195- Pozostała działalność
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym.

o kwotę 21500,00 zł

1) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395- Pozostała działalność
Zmniejsza się dotację z budżetu powiatu
podziałce klasyfikacj i budżetowej.

o kwotę 66 010,00 zł
o kwotę 66 010,00 zł

w ramach projektu "Z Troskq" celem ujęcia we właściwej

g) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę
rozdział 92195- Pozostała działalność o kwotę
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem urealnienia planu.

8 500,00 zł
8 500,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę l 791 560,00 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 1 500000,00 zł

rozdzial60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1500000,00 zł
Zwiększa się plan finansowy zadania pn.: "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości
Grzegorzew" o kwotę 1 500 000,00 zł do wysokości 3 000 000,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej (Pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr
ST8.475 1.4.2017 Z dnia 13 maja 2017 roku) w kwocie 1251800,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych w kwocie 248 200,00 zł.
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b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 000,00 zł
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na opłaty sądowe za
zasiedzenia.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

c) dział 710- Działalność usługowa o kwotę l 800,00 zl
rozdział 71015- Nadzór budowlany (zadania zlecone) O kwotę l 800,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na
wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii oraz na odpis na ZFŚS.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

d) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 500,00 zl
rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków celem uzupełnienia środków na pokrycie kosztów zgłoszenia znaku
towarowego.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

e) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 168250,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

O kwotę 168 250,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch
przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, tj. na wzmocnienie
motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń
pracowników cywilnych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2017
rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-l.3111.118.2017.4 z dnia 18.05.2017r.).

f) dzial801- Oświata i wychowanie o kwotę 22000,00 zł
rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 22 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w KościeIcu o kwotę 12000,00 zł z przeznaczeniem na
zakup usług pozostałych.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Ponadto zwiększa się wartość zadania pn.: " Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół ReKU w
Kościelcu" o kwotę 1o 000,00 zł do wysokości 100 000,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

g) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 66010,00 zł
rozdział 85395- Pozostała działalność o kwotę 66010,00 zl
Zwiększa się dotację z budżetu powiatu dla partnerów projektu "Z Troskq" celem ujęcia we właściwej
podziałce klasyfikacj i budżetowej.

h) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30000,00 zł
rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 20 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na sporządzenie
programu opieki nad zabytkami.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w
rozdziale 80195.
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rozdział 92195- Pozostała działalność o kwotę 10000,00 zl
Zwiększa się plan wydatków Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 8 500 ,00 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją Dożynek Powiatowo-Gminnych.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł w związku z organizacją przez MDK w
Kole Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich.
Środki na ten cel pochodzą ze znmiejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w
rozdziale 80195.

III. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 248 200,00 zł
Zwiększa się plan przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie
248200,00 zł. _--
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