
UCHWALA Nr XXXVIII/261/2017
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 28 września 2017 roku

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

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

§ l

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 XXIXJ194/201~
rok z dnia 26 stycznia 2017 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXl196/2017 z dnia O~
lutego 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXI/200/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku
Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXI1/2U/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, Uchwala Rad)
Powiatu Kolskiego Nr XXXIII/219/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Uchwała Nr XXXIV/227/201~
Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 maja 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiegc
Nr XXXV/23112017 z dnia 29 czerwca 2017 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego NI
XXXVI/240/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVII/247/201'i
z dnia 31 sierpnia 2017 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 86827991,39 zł zwiększa
się o kwotę 166 913,20 zl do wysokości 86 994 904,59 zł.
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 74005193,79 zł zwiększa się o kwotę 136913,20 zł do wysokośc:

74 142 106,99 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 12 822 797,60 zł zwiększa się o kwotę 30000,00 zł de

wysokości 12 852 797,60 zl,

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

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w
wysokości 8659601,00 zł zwiększa się o kwotę 31 831,20 zł do wysokości 8691 432,20 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 95935642,22 zł zwiększa
się o kwotę 718 535,69 zł do wysokości 96 654 177,91 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 68 359 635,13 zł zwiększa się o kwotę
581 826,09 zl do wysokości 68 941 461,22 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 27576007,09 zł zwiększa się c
kwotę 136 709,60 zł do wysokości 27 712716,69 zł.

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:
l) Dodaje się nowe zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej m 3416P Chełmno Parcele-Grabina

Wielka" - 100000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050).



-2-

2) Zmniejsza się wartość zadania pn.: "Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w
Starostwie Powiatowym w Kole" o kwotę 15 000,00 zł do wysokości 20 800,00 zł (dz. 750, rozdz.
75020, par. 6060).

3) Dodaje się nowe zadanie pn.: "Zakup niszczarki w Starostwie Powiatowym w Kole" - 15 000,00 zł
(dz. 750, rozdz. 75020, par. 6060).

4) Dodaje się nowe zadanie pn.: "Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kole"
- 130000,00 zł (dz. 750, rozdz. 75020, par. 6060).

5) Zmniejsza się wartość zadania pn.: "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofmansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEM S) na terenie Lotniska Michałków w
Ostrowie Wielkopolskim" o kwotę 93290,40 zł do wysokości 0,00 zł (dz. 851, rozdz. 85141, par. 6300).

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 4 pkt l Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
w wysokości 8659601,00 zł zwiększa się o kwotę 31831,20 zł do wysokości 8691432,20 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 5000,00 zł w następującej pozycji:

Dział 854 rozdz. 854 ł O§0970 o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 45908,00 zł

- Dochody budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 171 913,20 zł w następującej pozycji:

Dział 750 rozdz. 75020§ 0870 O kwotę 30 000,00 zł kwota po zm. 30 000,00 zł

Dział 750 rozdz. 75075§ 0960 o kwotę 2400,00 zł kwota po zm. 2400,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411§ 2110(zadania zlecone) o kwotę 8671,OOzł kwota po zm. 4656 129,00 zł

Dział 756 rozdz. 75618§ 0420 o kwotę 9000,00 zł kwota po zm. 1 809000,00 zł

Dział 801 rozdz. 80102§ 21 10(zadania zlecone) o kwotę 5423,00 zł kwota po zm. 5423,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80111 § 21 10(zadania zlecone) o kwotę 17 737,20 zł kwota po zm. 17 737,20 zł

Dział 801 rozdz. 80120§ 0610 o kwotę 200,00 zł kwota po zm. 700,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 120§ 0750 o kwotę 12 500,00 zł kwota po zm. 61 590,00 zł

Dział 801 rozdz. 80130§ 0610 o kwotę 200,00 zł kwota po zm. l 862,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 0750 o kwotę 8400,00 zł kwota po zm. 57840,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 0830 o kwotę 3000,00 zł kwota po zm. 6000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 0940 o kwotę l 680,00 zł kwota po zm. 6258,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 130§ 0970 o kwotę 3 476,00 zł kwota po zm. t 03 976,00 zł

Dział 853 rozdz. 85324§ 0970 o kwotę 17 826,00 zł kwota po zm. 67 826,00 zł

Dział 854 rozdz. 85410§ 0750 o kwotę 15000,00 zł kwota po zm. 110497,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 0830 o kwotę 36400,00 zł kwota po zm. 612360,00 zł
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9. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 405 125,25 zł w pozycji:

Dział 700 rozdz. 70005§ 4300 (zadania zlecone) o kwotę 14,00 zł kwota po zm. 4486,00 zł

Dział 758 rozdz. 75818§ 4810 o kwotę 200 000,00 zł kwota po zm. 457 590,25 zł

Dział 80 l rozdz. 80 120§ 4040 o kwotę 4378,00 zł kwota po zm. 418 120,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 120§ 4240 o kwotę 2 100,00 zł kwota po zm. 27 900,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4270 o kwotę l 100,00 zł kwota po zm. 23804,00 zł
Dział 801 rozdz. 80J20§ 4360 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 9192,00 zł

Dział 801 rozdz. 80J30§ 3020 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 194303,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 130§ 40 IO o kwotę 16 653,00 zł kwota po zm. 6 764 731,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80130§ 4040 o kwotę 5347,00 zł kwota po zm. 640790,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4120 o kwotę 4 500,00 zł kwota po zm. 174248,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 130§ 4240 o kwotę 4500,00 zł kwota po zm. 54608,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4270 o kwotę 900,00 zł kwota po zm. 97 788,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80130§ 4280 o kwotę 600,00 zł kwota po zm. 5200,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§ 4360 o kwotę 800,00 zł kwota po zm. 25 269,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4390 o kwotę 1425,00 zł kwota po zm. 9840,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4440 o kwotę 3096,00 zł kwota po zm. 421716,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4480 o kwotę 275,00 zł kwota po zm. 124,00 zł

Dział 801 rozdz. 80146§4300 o kwotę 4 000,00 zł kwota po zm. 37150,00zł
Dział801rozdz.80146§4700 o kwotę 5520,00zł kwotapozm. 51 000,00 zł

Dział 801 rozdz. 80150§ 4210 O kwotę 3201,00 zł kwota po zm. 5812,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 150§ 4240 o kwotę 2709,00 zł kwota po zm. 2613,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150§ 4260 o kwotę 391,00 zł kwota po zm. 2060,00 zł

Dział801rozdz.80151§4210 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 38710,00zł
Dział 801 rozdz. 8015 l § 4260 O kwotę 2 000,00 zł kwota po zm. 24 190,00 zł

Dział 801 rozdz. 80195§ 421 l o kwotę 7,85 zł kwota po zm. 9912,15 zł
Dział 80 l rozdz. 80 195§ 4270 o kwotę 1 000,00 zł kwota po zm. 0,00 zł

Dział 851 rozdz. 85141§ 6300 O kwotę 93290,40 zł kwota po zm. 0,00 zł

Dział 852 rozdz. 852 l 8§ 4040 o kwotę 879,00 zł kwota po zm. 39478,00 zł

Dział 854 rozdz. 85401§ 3020 o kwotę 212,00 zł kwota po zm. 85,00 zł
Dział 854 rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 470,00 zł kwota po zm. 981,00 zł
Dział 854 rozdz. 8540 l § 4210 o kwotę 407,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 854 rozdz. 85401 § 4260 o kwotę 75,00 zł kwota po zm. 75,00 zł

Dział 854 rozdz. 85410§ 4040 o kwotę 3 175,00 zł kwota po zm. 94 676,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4220 o kwotę 15000,00 zł kwota po zm. 455000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4270 o kwotę 1000,00 zł kwota po zm. 85560,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4390 o kwotę 600,00 zł kwota po zm. 6 150,00 zł

Dział 855 rozdz. 85508§ 4170 o kwotę l 000,00 zł kwota po zm. 117269,00 zł

Dział 921 rozdz. 92120§ 4300 o kwotę 20000,00 zł kwota po zm. 0,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195§4210 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 15500,00 zł
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- Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 1123660,94 zł w następujących

pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60004§ 2310 o kwotę 36 013,57 zł kwota po zm. 36013,57 zł

Dział 600 rozdz. 60014§ 6050 o kwotę 100000,00 zł kwota po zm. 15259722,62 zł

Dział 700 rozdz. 70005§ 4260 (zadania zlecone) o kwotę 14,00 zł kwota po zm. 138,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020§ 4300 o kwotę 9 000,00 zł kwota po zm. 777 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 6060 o kwotę 130 000,00 zł kwota po zm. 170300,00 zł

Dział 750 rozdz. 75075§ 4300 o kwotę 2 400,00 zł kwota po zm. 64900,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4110 (zadania zlecone) o kwotę 9,00 zł kwota po zm. 24720,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4180 (zadania zlecone) o kwotę 8 662,00 zł kwota po zm. 568 894,00 zł

Dział 801 rozdz. 80102§ 4010 o kwotę 17900,40 zł kwota po zm. 812530,40 zł
Dział 801 rozdz. 80l02§ 42l0(zadania zlecone) o kwotę 98,59 zł kwota po zm. 98,59 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4240(zadania zlecone) o kwotę 5324,41 zł kwota po zm. 5324,41 zł

Dział 801 rozdz. 80111 § 4210(zadania zlecone) o kwotę 177,37 zł kwota po zm. 177,37 zł
Dział 801 rozdz. 80111 § 4240(zadania zlecone) o kwotę 17 559,83 zł kwota po zm. 17 559,83 zł

Dział 801 rozdz. 80120§ 4110 o kwotę 4378,00 zł kwota po zm. 817908,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4210 o kwotę 1200,00 zł kwota po zm. 138962,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 120§ 4300 o kwotę lO 000,00 zł kwota po zm. 66011,00 zł

Dział 801 rozdz. 80130§ 4110 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 1280033,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 130§ 4170 o kwotę 9 850,00 zł kwota po zm. 88 850,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4210 o kwotę 1251,00 zł kwota po zm. 237477,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§ 4300 o kwotę 27655,00 zł kwota po zm. 212583,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 130§ 4430 o kwotę l 000,00 zł kwota po zm. 31 240,00 zł

Dział 801 rozdz. 80134§ 4010 o kwotę 12028,80 zł kwota po zm. 1052092,80 zł

Dział 801 rozdz. 80l50§ 4010 o kwotę 5269,00 zł kwota po zm. 62308,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 150§ 4110 o kwotę 902,00 zł kwota po zm. 12 160,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150§ 4120 o kwotę 130,00 zł kwota po zm. 1735,00 zł

Dział 801 rozdz. 80151 § 40 10 o kwotę 18 321,00 zł kwota po zm. 282 272,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4110 o kwotę 5500,00 zł kwota po zm. 5] 483,00 zł
Dział 80 I rozdz. 8015 l§ 4300 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 9 604,00 zł
Dział 801 rozdz. 8015 J § 4440 o kwotę 3775,00 zł kwota po zm. 10819,00 zł

Dział801rozdz.80l95§291O o kwotę 158194,32zł kwota po zm. 158194,32zł
Dział 80 l rozdz. 80195§ 4300 o kwotę 408634,40 zł kwota po zm. l 192356,85 zł
Dział 801 rozdz. 80l95§ 4301 O kwotę 7,85 zł kwota po zm. 245363,65 zł
Dział 801 rozdz. 80l95§ 4400 o kwotę 989,00 zł kwota po zm. 6089,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4520 o kwotę 150,00 zł kwota po zm. 2250,00 zł

Dział 852 rozdz. 85218§ 4010 o kwotę 18705,00 zł kwota po zm. 580123,00 zł

Dział 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 8 820,00 zł kwota po zm. 63738,00 zł
Dział 854 rozdz. 8540 l § 4110 o kwotę l 772,00 zł kwota po zm. 11 958,00 zł
Dział 854 rozdz. 8540 l§ 4440 o kwotę 92,00 zł kwota po zm. 4066,00 zł

Dział 854 rozdz. 85410§ 4010 o kwotę 43 196,40 zł kwota po zm. 1 132720,40 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 41 10 o kwotę 8000,00 zł kwota po zm. 203503,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§4120 o kwotę 881,00 zł kwota po zm. 28815,00zł
Dział 854 rozdz. 85410§4210 o kwotę 9500,OOzł kwotapozm. 61 500,00 zł
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Dział 854 rozdz. 85410§ 4260 o kwotę 3000,00 zł kwota po zm. 296000,00 zł
Dział 854 rozdz. 8541 O§4280 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 1 250,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4300 o kwotę 8 000,00 zł kwota po zm. 50000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4360 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 7700,00 zł
Dział 854 rozdz. 8541 O§4510 O kwotę 200,00 zł kwota po zm. 200,00 zł

Dział 855 rozdz. 85510§31l0 o kwotę l 000,00 zł kwota po zm. 21 000,00 zł

Dział 921 rozdz. 92120§ 4170 o kwotę 20 000,00 zł kwota po zm. 20000,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195§ 4300 O kwotę 1 000,00 zł kwota po zm. 40550,00 zł
10. W załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

l) zwiększa się dotację dla jednostek sektora finansów publicznych
dla: Miasta Konin

dział 600, rozdział 60004 § 2310 o kwotę 36 013,57 zł do wysokości 36 013,57 zł.
2) zmniejsza się dotację dla jednostek sektora finansów publicznych

dla: Województwa Wielkopolskiego
dział 851, rozdział 85141 § 6300 o kwotę 93290,40 zł do wysokości 0,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
11. W§ 4 Uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę 551622,49 zł.

§ 4 Uchwały budżetow~j otrzymuje nowe brzmienie:
"l. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 9659273,32 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 w wysokości 10675337,24 zł
- Rozchody budżetu powiatu w wysokości 1016063,92 zł"

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 657 590,25 zł zmniejsza się

o kwotę 200 000,00 zł do wysokości 457 590,25 zł.

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _______----

zewodniczący
Rady ~iatu Kolskiego

x ..m31"ektonicw



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVIII/26112017

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 września 2017 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 86 994 904,59 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się
a) dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne
§ 0970 Wplywy z różnych dochodów
Zmniejsza się plan dochodów w ZOEW w Kole w związku ze zmniejszeniem wpływów z różnych
dochodów.

o kwotę 5 000,00 zł
o kwotę 5 000,00 zł
o kwotę 5 000,00 zł

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się
a) dział 750-Administracja publiczna

rozdział 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 30 000,00 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Starostwa Powiatowego
wKole.

o kwotę
o kwotę

171 913,20 zł
30000,00 zl

b) dział 750-Administracja publiczna
rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny.

c) dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8671,00 zł
rozdział 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 8671,00 zl
§ 2110 Dotacje cełowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (pismo
Wojewody Wielkopolskiego FB-IJlll.314.2017.4 z dnia 20.09.2017 r.)

d) dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 9 000,00 zł
rozdział 75618-Wpływy z innych opiat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie umów o kwotę 9 000,00 zł
§ 0420 Wplywy z opłaty komunikacyjnej
Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększonych wpływów z opłaty komunikacyjnej.

e) dział 801-0świata iwychowanie o kwotę 52616,20 zł
rozdzial80102-Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5423,00 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo
Wojewody Wielkopolskiego FB-1.31 l 1.296.2017.7 z dnia 14.09.2017 r.)
rozdział 80111- Gimnazja specjalne o kwotę 17737,20 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.311 1.131.2017.7 z dnia 14.09.2017 r.)
rozdział 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 12700,00 zł
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i
ich dupłikatów o kwotę 200,00 zł
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
łub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
O kwotę 12 500,00 zł

o kwotę
O kwotę

2400,00 zl
2400,00 zł



Zwiększa się plan dochodów w:
- LO w Kole o kwotę 12 500,00 zł z tytułu najmu sali gimnastycznej,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 200,00 zł z tytułu zwiększonego wpływu za wydanie duplikatów
świadectw szkolnych
rozdział 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 16756,00 zł
§ 0610 Wplywy z opiat egzaminacyjnych oraz opiat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i
ich duplikatów o kwotę 200,00 zl
§ 0750 Wplywy 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 8 400,00 zl
§ 0830 Wplywy z usług o kwotę 3 000,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 680,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 476,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w:
- ZSEA w Kole o kwotę 7 376,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń oraz wyższych dochodów z tytułu
wynagrodzenia dla płatnika podatku i zasiłków,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 200,00 zł z tytułu zwiększonego wpływu za wydanie duplikatów
świadectw szkolnych,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 9 180,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymania zwrotu
dofinansowania za studia podyplomowe za rok 2016, wpłat za usługi świadczone kombajnem
zbożowym, wpłat za wodę.

f) dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 17 826,00 zł
rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 17 826,00 zł
§ 0970 Wplywy z różnych dochodów
Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole z tytułu zwiększonego budżetu z PFRON na realizację
zadań.

g) dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 51 400,00 zł
rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 51 400,00 zł
§ 0750 Wpływy 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 15 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 36 400,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w:
- ZOEW w Kole o kwotę 31 400,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływów z usług,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zwiększonych wpłat za świadczone usługi
noclegowe oraz wyżywienie.

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 96 654177,91 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 405 125,25 zł
a) dział 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 14,000 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) o kwotę 14,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

b) dział 758-Różne rozliczenia o kwotę 200 000,00 zł
rozdział 75818 - Rezerwy ogólne icelowe o kwotę 200 000,00 zł
Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.

c) dział 80l-0świata i wychowanie
rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZST w Kole o kwotę 5 200,00 zł
- ZSP w Kłodawie o kwotę 4378,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu. Różnica w kwocie l 500,00 zł wynika
z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

o kwotę
o kwotę

68002,85 zł
8078,00 zł



rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSE-A w Kole o kwotę 6 175,00 zł
- ZST w Kole o kwotę 10 400,00 zł
- ZSP w Kłodawie o kwotę 27596,00 zł
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 3425,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu. Różnica w kwocie 7 500,00 zł wynika
z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSP w Kłodawie o kwotę 9 520,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.
rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych iszkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

o kwotę 6 301,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w LO w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.
rozdział 80151 -Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 3000,00 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:
- ZSE-A w Kole o kwotę l 139,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 7,85 zł
- w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 41 931,60 zł
celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Różnica w kwocie
42 070,60 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

d) dział 851-0chrona zdrowia o kwotę 93290,40 zł
rozdział 85141-Ratownictwo medyczne o kwotę 93290,40 zł
Zmniejsza się plan dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego. Urząd Marszałkowski pismem
nr DZ-II-2.9024.42.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. poinformował Starostę Kolskiego, iż zadeklarowana
pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Ratownictwa
Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w bieżącym roku nie
zostanie wykorzystana. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o ujęcie ww. kwoty w budżecie na 2018 rok.

e) dział 852-Pomoc społeczna o kwotę 879,00 zł
rozdział 85218 -Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 879,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków PCPR w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

1) dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20 939,00 zł
rozdział 85401 -Świetlice szkolne o kwotę 1164,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSP w Kłodawie celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.
rozdział 85410 -Internaty ibursy szkolne
Zmniejsza się plan wydatków w:
-ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 600,00 zł,
-ZOEW w Kole o kwotę 19 175,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

g) dział 855-Rodzina
rozdział 85508 -Rodziny zastępcze
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

o kwotę 40096,00 zł

o kwotę 9520,00 zł

o kwotę 1007,85 zł

o kwotę 19775,00 zł

o kwotę 1 000,00 zł
o kwotę 1000,00 zł



h) dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 21000,00 zł
rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 20000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 92195 -Pozostała działalność o kwotę l 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem urealnienia planu.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę l 123 660,94 zł
a) dział 600-Transport i łączność o kwotę 136 013,57 zł

rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 36 013,57 zł
Zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją zawartego porozumienia z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie powierzenia Miastu Konin zadania z zakresu organizacji publicznego transportu drogowego
na terenie Powiatu Kolskiego. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie
wydatków.
rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.i.Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Chełmno
Parcele-Grabina Wielka". Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Dąbie. Środki na ten cel pochodzą z
rezerwy ogólnej.

b) dział 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 14,000 zł
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) o kwotę 14,00 zł
Zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Srodki na
ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

c) dział 750-Administracja publiczna o kwotę 141 400,00 zł
rozdział 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 139 000,00 zl
Zwiększa się plan wydatków na zakup tablic rejestracyjnych oraz zakup samochodu służbowego
dla Starostwa Powiatowego w Kole. Srodki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz
rezerwy ogólnej.
rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 400,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z tytułu
otrzymanej darowizny.

d) dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8671,00 zł
rozdziaI75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej(zadania zlecone)

o kwotę 8 671,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole na wypłatę ekwiwalentów dla żołnierzy
i funkcjonariuszy oraz wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych w związku ze
zwiększeniem dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr
FB-1.3111.314.2017.4 z dnia 20.09.2017 roku).

e) dział801-0świata i wychowanie
rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne o kwotę
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na:
-wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 17900,40 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia
planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195,
-wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do
potrzeb edukacyjnych imożliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 5 423,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze
zwiększenia dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.31 l 1.296.2017.7
z dnia 14.09.2017 r.)
rozdział 80111- Gimnazja specjalne o kwotę 17737,20 zł
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dotacji celowych na 2017 rok (Pismo
Wojewody Wielkopolskiego FB-1.31l1. 131.2017.7 z dnia 14.09.2017 r.)

o kwotę 712 795,97 zł
23323,40 zł



rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 15578,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 12500,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków na zakup stolików i krzeseł dla uczniów oraz zakup usługi "Złotego
abonamentu Optivum".
Środki na ten cel pochodzą ze wzrostu dochodów za wynajem sali gimnastycznej.
- ZSP w Kłodawie o kwotę 4 578,00zl (na uzupełnienie planu na opłacenie składek na
ubezpieczenie społeczne - środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków
oraz opłacenie usług telekomunikacyjnych - środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu
dochodów).
Różnica w kwocie l 500,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.
rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 41 756,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSE-A w Kole o kwotę 13 551,00 zł (na zakup materiałów i usług pozostałych niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania szkoły, opłacenie składek ZUS).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz zwiększenia planu
dochodów.
-ZST w Kole o kwotę 15600,00 zł (na zakup usług pozostałych w celu sprawnego funkcjonowania
szkoły oraz na wynagrodzenia bezosobowe).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
-ZSP w Kłodawie o kwotę 200,00 zł (na opłacenie usług telekomunikacyjnych).
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów).
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 19905,00 zł (na uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe,
zakup materiałów i usług pozostałych).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz zwiększenia planu
dochodów.
Różnica w kwocie 7 500,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.
rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 12028,80 zł
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych. Środki na ten
cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195.
rozdział 81050 - 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

o kwotę 6 301,00 zł
Zwiększa się plan w LO w Kole z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla
nauczycieli. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków
rozdział 80151 -Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 28096,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSP w Kłodawie o kwotę 27596,00 zł (na uzupełnienie planu na wynagrodzenia ipochodne).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy § § w planie wydatków.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 500,00 zł (na zakup usług pozostałych-opłacenie ścieków).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 80195 -Pozostała działalność o kwotę 567975,57 zl
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSE-A w Kole o kwotę l 139,00 zł (na wydatki bieżące).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy § § w planie wydatków.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 7,85 zł (środki na ten cel zostaną wykorzystane na opłacenie działań
związanych z zakończeniem projektu "Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku
pracy").
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.



- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 608 899,32 zł.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 158 194,32 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków
pieniężnych na Projekt "ERASMUS+". Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych.
Różnica w kwocie 42070,60 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

1) dział 852-Pomoc społeczna o kwotę 18 705,00 zł
rozdział 85218 -Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 18 705,00 zł
Zwiększa się plan wydatków PCPR w Kole z przeznaczeniem na nagrody na Dzień Pracownika
Socjalnego.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy § § w planie wydatków oraz zwiększenia planu
dochodów.

g) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 84 061,40 zł
rozdział 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 10684,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz
aktualizację odpisu ZFŚS.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdzial85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 73377,40 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 15 800,00 zł (z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii,
zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy § § w planie wydatków oraz zwiększenia planu
dochodów.
-ZOEW w Kole o kwotę 57 577,40 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z
pochodnymi, zakup materiałów iusług pozostałych). Środki na ten cel pochodzą z przesunięć
pomiędzy §§ w planie wydatków oraz zwiększenia planu dochodów.

h) dział855-Rodzina o kwotę 1000,00 zł
rozdział 85510 -Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 1000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole w związku z przyznaniem świadczenia dla nowego
wychowanka placówki. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

i) dzial921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 21000,00 zł
rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 20 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Środki na ten cel
pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 92125- Pozostała działalność o kwotę 1000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na zakup usług pozostałych (opłacenie
transportu członków Zespołu Ludowego na przeglądy folklorystyczne oraz turnieje). Środki na ten cel
pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

III. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę
Zwiększa się plan przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegł
551 622,49 zł.

551 622,49 zł
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Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVIII/261/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

700 Gospodarkamieszkaniowa 81 013,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 013,00

2110 Dotacje ~elow.e otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 81 O 300
ustawami realizowane przez powiat 1 ,

710 Działalnośćusługowa 667000,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 165400,00

2110 Dotacje ~elowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 165 400 00
ustawami realizowane przez powiat '

71015 Nadzór budowlany 501 600,00

2110 Dotacje ~elow.e otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 49560000
ustawami realizowane przez powiat '

6410 Dotacje celowe o~rzy~ane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 600000
zlecone ustawami realizowane przez powiat '

750 Administracja publiczna 188803,OOj

75011 Urzędy wojewódzkie 165803,00
I

2110 Dotacje celowe otrzymane z bud~etu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 16580300
ustawami realizowane przez powiat '

75045 Kwalifikacja wojskowa 23000,00

2110 Dotacje cel0v.:e otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2300000
ustawami realizowane przez powiat '

752 Obronanarodowa 6 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 6200,00

2110 Dotacje ~elow.e otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 620000
ustawami realizowane przez powiat '

754 Bezpiecze"stwopubUczneI ochronaprzeciwpotarowa 4656129,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożamej 4 656 129,00

2110 Dotacje celow.e otrzymane z bud~etu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 4656 12900
ustawami realizowane przez powiat '

756 Wymiarsprawiedliwości 250416,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z bud~etu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 25041600
ustawami realizowane przez powiat '

801 OświataI wychowanie 23160,20

80102 Szkoły podstawowe specjalne 5423,00



2110 Dotacje ~Iowe otrzymane z bud~e(u państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 542300
ustawami realizowane przezpowiat '

80111 Gimnazja specjalne ~ _ 17 737,20

2110 Dotacje ~elow_eotrzymane z bud~etu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 1773720
ustawami realizowane przez powiat '

" 851 ~r;'''' ;} O~hronazdrowi@ 'i' "oC', '0"':;- P". :;_" ..•..<, .. ,~. ,,:.' "8.".'j-;; 23681151,00
n _ _ _ _. f. i~", J"l••• ,_~,~. _

85156 _. Składki na ubezpieczenie zdrąwotne ora~ świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego • s ' .. _ 2 368 151,00

2110 Dotacje ~Iow_e otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 236815100
ustawami realizowane przezpowiat '

n _I : 1,'- • ~ ,4' _ ~ l:. '-' - ~_I F. I. ,'. ,:..1 : ,,".)- "',;;...--. ' _ ,# • •• ":.1 • •. I" ~_ •• ':.. ~v-- . _
8~5 . = . Rodzina , 1 .',,' Ii' ;:'.'" h ., _ ••. ;. ~ _: o' --:;:' ,•• " ••••• !' ..""I", .••. , . r .. - ,.', ". •. '!. :'\i,; H 450 560,00

• • _10.. _ u".~.,,_..1 . •.•• _'_.~,~,.{,~.. ..••._ _~ _.lf. ~ _" ..•. , .••.•.._._ !!:,~ .do, .-,__ "'"',--a:...., ', .• " !i.._~,_~,~_ 4,.~ . ..- I·.. .t __

85508 Rodziny zastępcze . a • '.' _. ;:' "".' 450560,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
2160 powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących 450560,00

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

-:

-=8 691 432,2~Razem:

przewOdnj~dY Powiatu

Marek Tomteki



Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVIII/261/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

700 Gospodarkamieszkaniowa 81 013,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 013,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenieroczne 6 000,00

4110 Składki na ubezpieczeniaspołeczne 9613,00

4260 Zakup energii 138,00

4300 Zakup usług pozostałych 4486,00

4390 Zakup usług obejmującychwykonanieekspertyz, analiz i opinii 8 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetówjednosteksamorządu terytorialnego 276,00

4610 Koszty postępowania sądowegoi prokuratorskiego 1 000,00

710 Działalnośćusługowa 667000,00

71012 Zadania z zakresu geodezjii kartografii 165400,00

4300 Zakup usług pozostałych 164 400,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00

71015 Nadzór budowlany 501 600,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczonedo wynagrodzeń 4200,001

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 232,00,

4020 Wynagrodzenia osobowe członkówkorpusu służby cywilnej 235 206,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenieroczne 26294,00

4110 Skladki na ubezpieczeniaspołeczne 62400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3270,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2340,00

4210 Zakup materia/ów i wyposażenia 2 168,00

4260 Zakup energii 7040,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 44 700,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych 1 500,00



4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 300,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500,00

4410 Podr6że służbowe krajowe 3556,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 720,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 174,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych 6 OOO,OO!

750 Administracjapubliczna 188803,00

75011 Urzędy wojewódzkie 165803,00,

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 129127,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23676,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3000,00!

75045 Kwalifikacja wojskowa 23000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 422,72i

4120 Składki na Fundusz Pracy 203,84'

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14320,00:

4210 Zakup materiał6w i wyposażenia 2 553,44

4300 Zakup usług pozostałych 4500,001

752 Obrona narodowa 6 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 6200,00

4300 Zakup usług pozostałych 4133,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2067,00

754 Bezpieczeństwopublicznei ochronaprzeclwpo:tarowa 4656129,001

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 656 129,00

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 122683,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9620,00

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3093 986,00

4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 80 462,00



4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla {ołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 247662,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 720,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3267,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,00

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 568894,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98767,00

4260 Zakup energii 85000,00

4270 Zakup usług remontowych 12120,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 15439,00

4300 Zakup usług pozostałych 71 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14760,00

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

4410 Podróże służbowe krajowe 4000,00

4430 Różne opłaty i składki 3500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3557,00:

4480 Podatek od nieruchomości 14122,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 390,00

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 225,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4000,00

755 Wymiarsprawiedliwości 250416,00:

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250416,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 121451 76
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego '

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5512,48

4300 Zakup usług pozostałych 123451,76

801 OśwIataI wychowanie 23 160,20

80102 Szkoły podstawowe specjalne 5423,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98,59

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5324,41

80111 Gimnazja specjalne 17 737,20

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 177,37

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 17559,83
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85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , 2368151,00,

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 561,501

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2367028,001

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 561,50

855 ::: '-. _. :._.~.J Rodzina _:1,\. "~ ~__2~~" ~" ." ~~~~;~;:. :',~0rl . .'~_E:i:~'~::'"'~,,:' ~!~: ' _~ '.,t" ':' T ::_ - ."450 560,00

85508 ,. . Rodziny zastępcze "". - .' ,- . - .~. . ,; ,,:' ,-~' '~,., - , , .' _. ',," _. : ' 450560,00
" _ •• _ ,r • _ _. _ _ •

3110 Świadczenia społeczne 446100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3727,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 642,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 91,00
~~~

raz8n~ 8691 432,201

Prze ~z4cy33uy pow131u

mi1~g01m~c~~



Plan wydatków majątkowych na 2017 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVIII/261/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łączność 16195366,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 16195 366,OOi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 259 722,62i

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników 56000,00

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3411P w m. Dzierzbice 23 000,00

Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce 6000000,00

Modernizacja ulicy Umińskiego i ulicy 1Maja w Przedczu 500000,00

Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu 236000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przybyłów 150000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno 50000 DO
Poproboszczowskie '

Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki 140000,00

I"". Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy 145833,00

Przebu.dow~drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszk6w Drugi- 364 000 00
Ruszkow Pierwszy ,
Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P zlokalizowanej na terenie Gminy 500 000 00
Kłodawa '

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P Umień-Ponętów Górny 290 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice 170 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brd6w-granica powiatu kolskiego 150000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Umień-Ostrów 210000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Turzyn6w-Bowyczyny i 2150 26470000
Domaników-Bowyczyny ,

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Chełmno Parcele-Grabina Wielka 100000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka-Lisice na odcinku 32500000
drogi w miejscowości Tarnówka Duża '

Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P Budki Nowe-Młynek 250000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i 19583300
KIelczew Smużny Czwarty ,

Ą Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Wrząca Wielka 50000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Olszak 150000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Trzebuch6w 250000,00

Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew 3 000 000,00

Przebudo~a odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki 700 000 00
rowerowe) '
Przebudowa odcinków chodnik6w w ciągach dr6g powiatowych w 70 000 00
miejscowości Dąbie ul. Kościuszki i ul. Wyszyńskiego '

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

Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole 840 000,00

Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole 0,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595 349,00

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

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340294,38

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

710 Działalność usługowa 616449,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 610449,00
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6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 060,13

Cyfryzacja geodezyjnych rejestr6w publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 76 060,13
projektu

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13422,37

Cyfryzacja geodezyjnych rejestr6w publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 13422,37
projektu

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00

Cyfryzacja geodezyjnych rejestr6w publicznych oraz uruchomienie O00
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego '

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 442 821,52

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 78 144,98
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 78144,98
oprogramowania i sprzętu komputerowego

71015 Nadzór budowlany 6000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6000,00

_ Zakup zestawu komputerowego w PINB w Kole 6 000,00
-,

. 50 Administracja publiczna 578 300,00

75020 Starostwa powiatowe 578300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 408 000,00

Montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole 0,00

Przebudowa sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w 240 000 00
~~ ,

Zakup i montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole 100 000,00

Zakup i montaż systemu wspomagania ewakuacji oraz centrali 1800000
sygnalizacji pożaru dla budynków Starostwa Powiatowego w Kole '
Zakup, montaż i konfiguracja systemu nowoczesnej telefonii VoiP w 50 000 00
Starostwie Powiatowym w Kole '

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 170300,00

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

Zakup niszczarki w Starostwie Powiatowym w Kole 15 000,00

Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Kole 130000,00

Zak~p sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie 20 800 00
~ Powiatowym w Kole '-

754 Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeclwpotarowa 82500,00

75405 Komendy powiatowe Policji 32 500.00
6170 Wp,łatyjednostek na państwowy ~unduszcelowy na finansowanie lub 3250000

dofinansowanie zadan inwestycyjnych '
Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup samochodu osobowego 3250000
oznakowanego dla KPP w Kole" ,

I 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,00

6170 W~aty jednostek na państwowy ~undusz celowy na finansowanie lub 5000000
dofinansowanie zadan Inwestycyjnych '
Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu i
wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i 50 000 00
poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu wojew6dztwa '
wielkopolskiego

801 Oświata I wychowanie . 2803151,53

80120 Licea ogólnokształcące 15278,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15278,00

Zakup ekranu do auli w LO w Kole 15278,00

80130 Szkoły zawodowe 2787673,53

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 310000,00
- - ~-
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Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół ReKU w Kościelcu 100000,00
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - 1 210000,00
przebudowa części budynku warsztatów ZSl I

, 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 401 249,831

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiat6w tureckiego i kolskiego- 401 249,831
przebudowa części budynku warsztatów ZSl

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126358,33
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 126358,33
przebudowa części budynku warsztatów ZSl

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 ZSl

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 902 752.10

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 902 752,10
zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZSl

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47513.27
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 47 513.27

••.•••• zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZSl
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, ':11851 ;I! li, ć11 ' ,l ':,1' - ,,_ Qchrona zdroV\(ia,l.' ,,;,.:1'.. 'lO' "'" ." . __ '"'. "I~' _ . '; 41:];',. ", 4,,00,6950,16

I.~ .• 1. _- ,,~. I _ _"'- . I" ~~1;;;X, •.~T. •..• ·n •• ,. _ •.••• on:! .L. _ I.Ll-i - .~ l ·rht. ..•••. _. r1

851'11 I Szpitale ogólne '·'!I, ":, ~ .·_;f~:~'t" "'1000 000,00
, _

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 4 000000,00

finansów publicznych
Dofinansowanie do zadania pn.r'Rozbudowa, przebudowa i modernizacja
oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych 4 000000,00
świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"

85141 Ratownictwo medyczne ~ ':,~ . ; ,~) j<\:, ,0,00
'11 ' ..: .~. !' • • ;.;,

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00

inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy O 00
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie '
Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

85195 . ',1 Pozostę.ładziałalność ' ' 6950,16
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

6309 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00
Ą inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

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 0,00
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu
województwa"
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i

6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 6950.16
I między jednostkami samorządu terytorialnego

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 6 950.16
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu
województwa"

I. " r'" ,", I', r ,,'" ~ l' -"f·YlV -, '. ' .< ",:;11;-. """J' "'j -rf 854 .'" . ;~:l •• ~:j Edukacyjn~ oplaka wycho"!swcza ", ' e ~jf,;~'" !j\'. ~ 1I'L' ~:I!J.\,.t!j~!:h' _) ~3Q000,00

85403 Specjalne ośrodki $~kolno-wyćhowawcze ,~',~i~";:L .,. ." :{_3430 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych V-- 3430 000.00

Adaptacja pomieszczeń ZSl w Kole i SS w Kole na potrzeby SOS-W w / 3430 000 00
I K~ r'

I Razmew6dJczący j{ady Powlta'Otf 716,69
--....... )'

Marek Tomleki



Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu KOlskiego Nr
XXXVIII/261/2017 z dnia 28 września
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 KWOTA DOTACJI I

L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI I

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA
DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 180013,57

1 600 60004 2310 Organizacjapublic~negotransportuzbiorowegowpowiatach 3601357
Miasto Konin słupeckim. konińskim I kolskim '

1 600 60014 2310 Gmina Mie'ska w Kole Utrz~manie czystości: por:zadku i zieleni na drogach i ulicach 144 00000
) powiatowych na terenie miasta Koła '

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 0,00 0,00 4 006 950,161
Dofinansowanie do zadnia pn.: "Rozbudowa, przebudowa i

2 851 85111 6220 Sam~dz~elny Public~ny Zakład mode~nizacja oraz wyposażenie .SP ZOZ w Kole wraz z 4 000 000 00
Opieki Zdrowotne) w Kole rozwojem uslug 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 0,00
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, powiato~ch. i miejskich podmi~tów 000
1 P leczniczych w narzędzia Informatyczne umożliwiające '

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami
leczniczymi samorządu województwa"
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•
KLASYFIKACJA KWOTA DOTACJI

L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA

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

5 851 85195 6639 Wo'ewództwo Wielko olskie wojewódzkich, powiato~ch i miejskich po~rr:i~tów 6 950 16
J P leczniczych w narzędzia Informatyczne urnożfiwiaiące '

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

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POUTYKJ SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 55 147,68
6 853 85311 2320 Powiat Koniński Doołfinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 201768

sp ecznej '

7 853 85395 2057 ,. , . . 47 537 37
Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską" ,

8 853 85395 2059 5 592,63
9 853 85395 2317 . . 000

Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską" ,
10 853 85395 2319 0,00

DZIAŁ 855 •RODZINA 0,00 0,00 645 000,00
Jednostki Samorządu ....11 855 85508 2320 T ryt . I Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzlnach zastępczych 145 00000e ona nego '

12 855 85510 2320 Jednostki ~amorządu Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- 500 000 00
Terytorialnego wychowawczych '

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO 0,00 0,00 107 140,00
13 921 92109 2710 Gmina Kłodawa Wsp6łogranizacja Imprez kulturalnych 3000,00
14 921 92109 2710 Gmina Przedecz Wsp6łogranizacja Imprez kulturalnych 2000,00
15 921 92116 2310 Gmina Miejska w Kole ~~~nansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 99 140,00

16 921 92118 2710 Gmina Mie'ska w Kole W.ydanie.p~blikacji :'Józef Piłsudski w świadomości 3 00000
J rnleszkańców Ziemi Kolskiej" ,

_ _ _ _ _l~~EM: 0,00 - 0,00 4994251,41
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 010· Rolnictwo Ilowiectwo 0,00 0,00 10 000,00
17 010 I 01008 I 2830 I Spółki wodne IBieżące utrzymanie urządzeń wodnych 10 000,00

DZlAŁ755 - Wymiar sprawiedliwości 0,00 0,00 121451,761

18 7551 75515 l 2360 ldo~inans~v:'anie zadań zl.econych do realizacji organizacjom prowadzącym 121 451 76
działalność pożytku publicznego '
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KLAS,!,FIKACJA KWOTA DOTACJI
L.P. BUDZETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIEDOTACJI

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA

DZIAŁ 801 - OŚWlATA I WYCHOWANIE 0,00 976 063,00 000
Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół

Placówki oświatowe niepublicznych, w tym:

19 801 80120 2540 niepubliczne - Liceum Ogólnokształcące 244 348,00
801 80130 2540 - Szkoły zawodowe 731 715,00

Razem: 0...•..00 976 063 00 0...•..00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 0,00 0,00 456 289,00

Dom Pomocy Społecznej dla
Dorosłych Zgromadzenia

20 852 85202 2360 Sióstr Małych Misjonarek Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu. 456 289,00
Miłosierdzia (Orionistek) w

Kole

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POUTYKI SPOŁECZNEJ 0,00 201 012,67 0,00

Warsztaty Terapii Zajęciowej I

21 853 85311 2580 pOlskie090'bStowUarT:flszdenia.na Dofinansowanie kosztów działalności placówki 89976,87
Rzecz so z pos e zemem

Umysłowym w Kole

Kolskie Stowarzyszenie Osób

22 853 85311 2580 Niepełn~SprawnlycDh b"skP~~wni Dofinansowanie kosztów działalności placówki 54531,00 I
Inaczej" przy u. ą s lej w

Kole

Warsztaty Terapii Zajęciowej

23 853 85311 2580 I Stow~~szenilaD"sbPrak~~i Dofinansowanie kosztów działalności placówki 43624,80
naczej przy u. ą s lej w

Kłodawie

24 853 85395 2007 11 524,21
Terenowe Koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz . .Na dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską"

Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Kole

25 853 85395 2009 1 355,79
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" KLAS,!,FIKAC~A~' of, ~ --' ~' , ' ', ~. c !~,,,,,; .. , , -~ KWOTA DOTACJI '~~ti' "';:~.r ,
LP.T ,; ·BUDZETQWA .. ~.- NAZWA PODMIOTU "~;;::~;.';;_ PRZ~NApZENIE DOTACJI , .,'-" " .... ",,' "j

;~,~:~, DZik.; 1 il~OZD~IAl PARAG~F, .,.; _ F~, ~~ ~~.:' __, ,,",~~. • -':"__ ._ __ :i_,I • PRZĘOlVIIOTOWA ~ąPMIOTOWA .CeLOWA

26 853 85395 2587 Terenowe Koło Polskiego 0,00
Stowarzyszenia na Rzecz N d fi .. kt "Z T ka"
O 'b U 'I d' a o mansowarue proje u pn.: ros ąso z pos e zernem

27 853 85395 2589 Umysłowym w Kole 0,00

DZ/AŁ-854- EDUKACYJNA ,OPiEKA wYCHOWAWCZA '" ;;:' ~,~ ,;:., eer- .~.:-_'~:' >O~OO 1726'488,(j~' 2000Ó;OQ~ - --

28 854 85412 2360 do:inans~~anie zadań zl.econych do realizacji organizacjom prowadzącym 20 000 00
działalność pożytku publicznego '

Terenowe Koło Polskiego O .. d" ć h bilit .
St . Rz rganizowanle I prowa zenie zaJę re a II aCYJno -

29 854 85419 2540 Oo~abrzyUszenŚlladna. ecz wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej 1 726488,00
50 z po e zernem ł " k I ctw '
U ł K I

umys owo ze sprzęzonyrm a e arm
mys owym w oe

DZIAl,921';'KULTlJRALOCHRONADZiEDZ/CrWANARODQwEGO ·JCI·y::~.~"'.~;~-':';~:~lF .~~_._-- 0700 ~- -:::' 0,0:0 ,;:: _,36ć1oo.oa
h' .•••.t~·_ _.~- •••• _:n..._,_" _._~- ..;_ J'-:" ,I': _uu .••... _:... _ .• ~".,- -:0:..."-' •.•• !' , -\.... :-!l: . _, __ .

Parafia Rzymsko-Katolicka
30 921 92120 2720 p.w. Św. Stanisława w Prace konserwatorsko-budowalne 20000,00

8ialkowie Kościelnym

31 921 92195 2360 D~finans~~ani,e zadań z!eConych do realizacji organizacjom prowadzącym 1600000
działalność pożytku publicznego '

• -' .~,'. _c.l '" • ,_ i - .•. ( _~ l. '''; . ..;...". ~ r'. . ,~. :; ". "}'" • . • , r''; ,; r- _. _ r

DZ./~t.~926;;- SPp~T I Kl!L;.TURA FIZY9?fłA ;o: - .~ :,,:.,.; ,,"'~~' ,,_';)l< - ':f. ",' •••. i),.~:~i. 1},O,01!!Ol-' " 0,'00, :-~. 60 0t:J0~OO

32 926 92695 2360 D~finansowani.e zadań z!econych do realizacji organizacjom prowadzącym 60 000 00
działalność pożytku publicznego '

M~. ~J:' .t~3Z~.,,~tLt~~'~\~~~;·:- '~J_~, ';',Z;;1~ u, :::_" ,-,:;, ••:,_:ri',~".~~:"'···:·~·-~-"'~'"~':.f!"P ~ -RAzEM~ " ~~-~";~~~~.l'~O~ąC!. - . 2~·Ó.~Sp3J_~7 ~~ ;~703 .7~Ol~

s , ~",_ ~~tr ;'F.":"'~~~""~~!.l~T,"";;,-;;- ,~, -,.~ ~_='-:l" . ~ .. , ~.':".; OGÓŁEMj' ". -O 00 '2'903 '563 6""ł"".,.<'1r5$97 992 17
~.:-~ -LIR' _ l.:l'-~~i .,.,.~·#~·!~..:I__~_.:b-:.._"' . ..;.__._-';..~~. .~_~_!;. _ _._- _. I:~:) ~~ •.•:~~.~ ~~ .. ~:.=_ ...•.. ,~... ~ ~ '- .:- lo';.: ._~- lj: :,":t':~ -~ .~. ,,~ł~~"! , ~'!:

./"

_-.'lF.~~7fr't;"I~:::JillL(-:::~3lt_~.'j;~:k.OGQł.EM bqTACJE" P=R,ZEDMldTQ~~JPPDMIOTQ~~! Cęl9Wt;: ~;__' ',~!Ę7E~.i.:l,t' % 8 160'1 ę55.~8i !r:, ,,. ,~"C"c- ~ l'~~,-
\

przeWO(lnicZ~C;?dY Powiatu

Mar~omicki
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
KOlskiego Nr XXXVII 1/261/2017 z
dnia 28 września 2017 roku w
sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie powiatu kolskiego na
2017 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Paragrafy

NA 2017 ROK

950

952

957

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ikredy/ów

'1,' -", il~ ~ ", flj , %' ., - •• _:' .' ~,P,·~li!. ~;", - "'\~,' ~~,'r",.qf :
. . .,ut" 'L , ,cIp 1:0 .,_ Iti r1' '1.r:~'I:~. l.

I 1.. r ih". WYSZCZEGÓLNIENIE "<r. ,1:,.:::.,- :. "'lJ!.: ,"l., :KWOTA ~wzł ;~r.,ri:I;I
,c:; '!j - ~:; :_t~~~:ił'~~~;~,~.:~[}~ ~ -e, '~~ ~; _ :.,~;·:i

PRZYCHODY 10675337,24

Wolne środki o których mowa wart .. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
4096000,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym

4000000,00

Nadwyżka z lat ubiegłych 2579337,24

1016063,92

l 016063,92

ROZCHODY

_-----

Przewodnjczący Rady Powiatu

Ma~micki
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