
UCHWALA Nr XLIX /329/2018
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 12 lipca 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(j.t.: Dz.U.2018, poz.995 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ojinansach publicznych
(j.t.: Dz.U.2017, poz.2077 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLII/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2018 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIII/294/2018 z 25
stycznia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIV/297/2018 z 22 lutego 2018r., Uchwała
Rady Powiatu Kolskiego XLV/309/2018 z 27 marca 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr
XLVI/313/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVII/320/2018
z dnia 24 maja 2018 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVIII/323/2018 z dnia 28 czerwca
2018 roku ) wprowadza się następujące zmiany:

l. W § l ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 87243396,35 zł zwiększa
się o kwotę 750 000,00 zł do wysokości 87 993 396,35 zł,
z tego:
1) dochody majątkowe w wysokości 8 159351,03 zł zwiększa się o kwotę 750 000,00 zł do

wysokości 8 909 351,03 zł.
2. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 100289324,89 zł zwiększa

się o kwotę 750 000,00 zł do wysokości 101 039324,89 zł.

3. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 74102 128,17 zł zmruejsza Się
o kwotę 100,00 zł do wysokości 74 102 028,17 zł.

4. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 26 187 196,72 zł zwiększa się
o kwotę 750 100,00 zł do wysokości 26 937 296,72 zł.

5. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:

I) Zmniejsza się zadania pn.:
a) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego

obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych
w maszyny i urządzenia - 136869,59 zł (dz. 801, rozdz. 80130,par. 6060),

b) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych
w maszyny i urządzenia - 2 598 669,55 zł (dz. 801, rozdz. 80l30,par. 6067),

c) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych
w maszyny i urządzenia - 136772,08 zł (dz. 801, rozdz. 80130,par. 6069).
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2) Zwiększa się zadania pn.:
a) "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole"

-750000,00 zł (dz.754, rozdz. 75411, par. 6060),
b) "Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSP

w Kłodawie " - 100,00 zł (dz. 80 l, rozdz. 80 120,par. 6050),
C) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego

obszarujunkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych
w maszyny i urządzenia - 136 869,59 zł (dz. 801, rozdz. 80130,par. 6050),

d) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych
w maszyny i urządzenia-2 598 669,55 zł (dz. 801, rozdz. 80l30,par. 6057),

e) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych
w maszyny i urządzenia - 136 772,08 zł (dz. 801, rozdz. 80130,par. 6059).

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. 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 8467674,00 zł dostosowuje się plan do zakresu realizowanych zadań.
Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 750000,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 754 rozdz. 75411 §6260 o kwotę 750000,00 zł kwota po zm.

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

750 000,00 zł

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 2 875 022,22 zł w następujących
pozycjach:

Dział 752 rozdz. 75212§4300 (zlecone)
Dział 758 rozdz. 75818§4810
Dział 80 l rozdz. 80130§6060
Dział 801 rozdz. 80130§6067
Dział 801 rozdz. 80130§6069

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

2611,OOzł
100,00 zł

136 869,59 zł
2 598 669,55 zł

l36 772,08 zł

kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.

3589,00 zł
452 156,20 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 3625022,22 zł w następujących
pozycjach:

Dział 752 rozdz. 75212§4700 (zlecone)
Dział 754 rozdz. 75411 §6060
Dział 801 rozdz. 80120§6050
Dział 801 rozdz. 80130§6050
Dział 801 rozdz. 80130§6057
Dział 801 rozdz. 80130§6059

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

2611,00 zł
750000,00 zł

100,00 zł
136 869,59 zł

2 598 669,55 zł
136772,08 zł

kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.

2611,OOzł
750 000,00 zł
60080,00 zł

358 842,02 zł
2729 169,38 zł

233 880,41 zł
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9. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 452 256,20 zł zmniejsza się
o kwotę 100,00 zł do wysokości 452 156,20 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 ~~ Kolskiego

Marek Tomicki



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIXJ329/2018

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 12 lipca 2018 roku

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

I. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 87 993 396,35 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 750 000,00 zł
dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 750 000,00 zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 750 000,00 zł
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP na
realizację zadania pn.: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej
PSP w Kole" (Pismo Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu Nr WF.0761.15.2018 z 06.07.2018 r.).

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 101 039324,89 zł.

l. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 875 022,22 zł
a) dział 752 - Obrona narodowa o kwotę 2 611,00 zł

rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone) o kwotę 2611,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.

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

c) dział 80l-0świata i wychowanie o kwotę 2872 311,22 zł
rozdział 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 2872 311,22 zł
Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu
zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszarujunkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

o kwotę
o kwotę 100,00 zł

100,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 625 022,22 zł
a) dział 752 - Obrona narodowa (zadania zlecone) o kwotę 2611,00 zł

rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone) o kwotę 2611,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.

b) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 750 000,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 750000,00 zł
Zwiększa się plan w KPPSP w Kole na realizację zadania pn.: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole ". Środki na ten cel pochodzą z dotacji w ramach
Funduszu W sparcia PSP.
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c) dział 801-0świata i wychowanie o kwotę 2872 411,22 zł
rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące o kwotę 100,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie o kwotę 100,00 zł na zadanie
inwestycyjne pn. "Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły
w ZSP w Kłodawie ".
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.
rozdział 80130-Szkoly zawodowe o kwotę 2872 311,22 zł
Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu
zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszarujunkcjonalnego powiatów tureckiego
i kolskiego" celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Przewodniczący Rady Powiatu
--k//

MaNii Tomicki



Plan wydatków majatkowych na 2018 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLlX/329/2018 z dnia 12 lipca 2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łączność 14156600,0

60014 Drogi publiczne powiatowe 14 156600,0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13991 600,0

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynowie 50 000,0

Budowa drogi powiatowej nr 3206 P Łuczywno-Orzewce 5 995 000,0

Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi 80000,0

Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3~18P w Kościelcu 300000,0

Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Oomaników-Kotków 300000,0

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Mikołajówek 87000,0

Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki 63000,0

Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P 300 000,0

Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Powiercie Kolonia-
~ Leśnica 0,0

Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa-Chełmno na odcinku 75 000 O
drogi w rmejscowosct Ladorudz '
Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa-Chełmno na odcinku O O
drogi w mniejscowości Chełmno Parcele '
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Umień-Ostrów 500000,0

Przebudowa drogi powiatowej nr 3410 Rdutów-Rycerzew i 3411P w m. 150 000 O
Rdutow '
Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka - Lisice na 50 000 O
odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele '
Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin - Krzewo na odcinku 200 000 O
drogi Kupinin - Karszew - Krzewo '
Przebudowa drogi powiatowej nr 341gp w miejscowości Sokołowo i 190 000 O
Kielczew Smuzny Czwarty ,
Przebudowa drogi powiatowej nr 3421P Chruścin - Augustynów na 175000 O
odcinku drogi Chruścin - Augustynów '
Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny 204 600 O
Pierwszy ,
Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Grzegorzew w tym:
"Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice" , 500 000 O
"Przebudowa drogi powiatowej 3428P w miejscowości Ponętów Dolny", '
"Przebudowa drogi powiatowej 3404P Grzegorzew - Tarnówka"
Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Babiak. W tym: Przebudowa
drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przybyłów, Przebudowa drogi
powiatowej nr 3426P Hilarewo-Olszak, Przebudowa drogi powiatowej nr 500000,0
3406P Brdów, Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości
Kiejsze
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki 250000 O
- Czołowo '
Przebudo,:"a nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilarewo - 250000 O
Trzebuchow '
Prze~udowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza- 150 000 O
Torunska-3-go Maja '

Przebudowa ul.Przemysłowej w Kole 450000,0

Przebudowa ulic:Toruńskiej-Towarowej-Piaski w Kole 15000,0

Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie 500000,0

Przebudowa ulicy PCK w Kole 30000,0

Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. 800 000 O
Sienkiewicza a ul. 3 Maja '

Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu 500 000,0

Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu 1 327 000 O
drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś '

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 165000,0

Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy 35 000,0
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, Zakup samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole 130 000 00
, ' I

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00

710 Działalność usługowa 610449,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 610449,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 060,13

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

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 422,37

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 13 422,37
projektu

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 442821,52

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 442 821,52
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

150 Administracja publiczna 310000,00

75020 Starostwa powiatowe 310000.00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250000,00

Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole 250000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60000,00

Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania i licencji w Starostwie 60 000 001
Powiatowym w Kole ' I

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 200 000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 200000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100000,00

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy 750 000 00
Powiatowej PSP w Kole '
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP 35000000
w Kole '

6170 Wp/aty jednostek na ~aństwowy fundusz celowy na finansowanie lub 10000000
dofinansowanie zadan inwestycyjnych '

~ Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 100 000 00
KPPSP w Kole '

ł-

801 Oświata i wychowanie 3452347,71

80102 Szkoły podstawowe specjalne 48375,90

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 375,90

Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w Zespole Opiekuńczo- 4837590
Edukacyjno-Wychowawczym w Kole '

80115 Technika 22 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00

Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 22 000 00
szkoły w ZSRCKU w Kościelcu '

80120 Licea ogólnokształcące 60 080.00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60080,00

Przebudowa chodnika na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kole 49980,00

Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 10 100 00
szkoły w ZSP w Kłodawie '

80130 Szkoły zawodowe 3321 891,81

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 358 842,02

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół RCKU w Kościelcu 50 000,00
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Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
, gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiegi i kolskiego- 71 972,43

przebudowa części budynku warsztatów ZST
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 136869,59
wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia

Przebudowa drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole 100000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2729169,38

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 130 499,83
przebudowa części budynku warsztatów ZST
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 2 598 669,55
wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 233880,41

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementern rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 97 108,33
przebudowa części budynku warsztatów ZST
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 136772,08
wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia

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

~ wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0,00
wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0,00
wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia

851 Ochrona zdrowia 7 067 900,01,

85111 Szpitale ogólne 6 783 259,03
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 6 783 259,03
finansów publicznych
Dofinansowanie do zadania pn.:"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja
oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych 6 683 259,03
świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"
Zakup sprzętu medycznego - przenośnego zestawu: respiratora,
defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i 100 000,00
ergomerta rowerowego na potrzeby Poradni Kardiologicznej

~ 85141 Ratownictwo medyczne 93291,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 93291,00

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy 93 291 00
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie '
Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

85195 Pozostała działalność 191 349,98
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i

6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 191 349,98
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 191 349,98
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu
województwa"

852 Pomoc społeczna 53 000,00

85202 Domy pomocy społecznej 53 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w

6190 trybie arl.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań 5300000
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku '
publicznego
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, l Dofinansowanie do zakupu i montażu windy w DPS przy ul. Blizna w Kole 53 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 87 000,00

85410 Internaty i bursy szkolne 87000,00i

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87000,00

Dostawa i montaż urzadzeń sygnalizacji alarmowej w internacie w 4000000
ZSRCKU w Kościelcu '
Dostawa i montaż urządeń systemu oświetlenia dróg ewakuacyjnych w 25 000 00
internacie w ZSRCKU w Kościelcu '
Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w 22 000 00
internacie w ZSRCKU w Kościelcu '

Razem 26937296,721

--

+>,RadY Powiatu

Marek Tomicki
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Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLlX/329/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa 98 769,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98769,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9613,00

4300 Zakup usług pozostałych 11 680,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18200,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 276,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1500,00

710 Działalność usługowa 644 000,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 166000,00

4300 Zakup usług pozostałych 2000,00

4300 Zakup usług pozostałych 163000,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00

71015 Nadzór budowlany 478000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84546,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 227506,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 375,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 900,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4467,00

4260 Zakup energii 6000,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 40000,00



r ~

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00

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

4410 Podróże służbowe krajowe 4012,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 720,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 174,00

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

750 Administracja pubłiczna 188 803,00

75011 Urzędy wojewódzkie 165 803,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129127,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23676,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 23000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1499,33

4120 Składki na Fundusz Pracy 214,82

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 768,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 817,85

4300 Zakup usług pozostałych 4700,00

752 Obrona narodowa 36 648,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 6200,00

4300 Zakup usług pozostałych 3589,OOi

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2611,00

75295 Pozostała działalność 30448,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30448,001

754 Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa 4 924603,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 924 603,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000,00

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 171 637,00,

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 124719,OOi

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10440,00:

4050 Uposażenia żołnierz:y~~wodowych oraz funkcjonariuszy 3 130 6E3_1,OOj
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4060 Inne należności żołnierzy zawodo, -Ż,J, oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , 85996,00

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 264573,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25585,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3489,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6500,00

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 407 329,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109050,00

4260 Zakup energii 86 300,00

4270 Zakup usług remontowych 15 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 16000,00

4300 Zakup usług pozostałych 67 495,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 760,00

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

4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00

. 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 1 500,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00

755 Wymiar sprawiedliwości 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

851 Ochronazdrowia 1 911 519,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 911 519,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 910957,00
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4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562,00

855 Rodzina 412916,00

85508 Rodziny zastępcze 412916,00

3110 Świadczenia społeczne 408787,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3450,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 594,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 85,00

Razem: ~ 8467674,001

przewOdniCZ~ Powiatu

Marek Tomicki
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