
UCHWALA Nr LI/337/2018
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 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. o finansach 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 Nr 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, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIX/329/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, Uchwała
Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.176.266.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku, Uchwała Rady Powiatu
kolskiego Nr L/330/2018 z dnia 3 sierpnia 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

l. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 88381836,35 zł zwiększa
się o kwotę 408723,00 zł do wysokości 88790559,35 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 79 084 045,32 zł zwiększa się o kwotę 356 722,00 zł do wysokości

79 440 767,32 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 9 297 791,03 zł zwiększa się o kwotę 52001,00 zł do

wysokości 9 349 792,03 zł.

2. W § 1 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
8467674,00 zł zwiększa się o kwotę 202053,00 zł do wysokości 8669 727,00 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 101 427764,89 zł zwiększa
się o kwotę 1 536522,93 zł do wysokości 102964287,82 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 73793748,17 zł zwiększa się
o kwotę 604862,93 zł do wysokości 74398611,10 zł.

1) Zmniejsza się zadanie pn.:

5. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 27 634 016,72 zł zwiększa się
o kwotę 931660,00 zł do wysokości 28 565 676,72 zł.

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:
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aj "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych
w maszyny i urządzenia" - 136 869,59 zł (dz. 801, rozdz. 80130,par. 6050),

b) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszarufunkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych
w maszyny i urządzenia" - 2 598 669,55 zł (dz. 801, rozdz. 80 130,par. 6057),

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. 6059),

d)" Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w internacie
w ZSR CKU w Koscielcu"» 5 867,00 zł (dz.854, rozdz. 85410, par. 6050).

2) Zwiększa się zadania pn.:

a) "Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole" - 102400,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
b) .i Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole" -150000,00 zł (dz, 750,

rozdz. 75020, par. 6050),
c) "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" - 11 000,00 zł (dz. 750, rozdz. 75020,

par. 6060),
d) "Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSRCKU w
Kościelcu " - 8 742,00 zł. (dz, 80 l, rozdz. 80115, par. 6050)

e) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
obszarufunkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych

w maszyny i urządzenia - 136869,59 zł (dz. 801, rozdz. 80130,par. 6060),
f) "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. 80130,par. 6067),

g) "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. 6069).

h) Na dofinansowanie do zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie
SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców
powiatu" - 245 385,00 zł (dz. 85 l, rozdz. 85111, par. 6220),

i) Na dofinansowanie do zadania pn. "Rozbudowa pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ
w Kole" - 420 000,00 zł (dz. 851, rozdz. 85111, par. 6220).

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 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 8467674,00 zł zwiększa się o kwotę 202 053,00 zł do wysokości 8669727,00 zł.
Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- Dochody budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 408 723,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział O10 rozdz. OI042§6300
Dział 010 rozdz. 01095§0960
Dział 600 rozdz. 60014§6300
Dział 700 rozdz. 70005§0750

o kwotę
O kwotę
O kwotę
o kwotę

11 000,00 zł
l 000,00 zł

40960,00 zł
6000,00 zł

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

11 000,00 zł
l 000,00 zł

3 431 560,00 zł
12000,00 zł
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101 269,00 zł
481 000,00 zł

300,00 zł
53639,00 zł

4692717,00 zł
25300,00 zł
6800,00 zł

41,00 zł
5442,00 zł
1 500,00 zł

65000,00 zł
4 075 000,00 zł
l 098441,00 zł

24800,00 zł
6000,00 zł

Dział 700 rozdz. 70005§2110 (zadania zlecone)
Dział 710 rozdz. 71015§2110 (zadania zlecone)
Dział 750 rozdz. 75075§0960
Dział 751 rozdz. 751 09§21 IO(zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 75411 §211 O (zadania zlecone)
Dział 801 rozdz. 80 l 15§0750
Dział 801 rozdz. 80 I15§0830
Dział 801 rozdz. 80115§0870
Dział 801 rozdz. 801 15§0950
Dział 80 I rozdz. 80115 §0960
Dział 852 rozdz. 85202§0750
Dział 852 rozdz. 85202§0830
Dział 852 rozdz. 85202§2130
Dział 855 rozdz. 85504§2110 (zadania zlecone)
Dział 921 rozdz. 92195 §0960

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

2500,00 zł
3000,00 zł

300,00 zł
53 639,00 zł

118114,00zł
2330,00 zł
5300,00 zł

41,00 zł
5442,00 zł

150,00 zł
30000,00 zł
15000,00 zł
83 147,00 zł
24800,00 zł
6000,00 zł

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

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

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 3 143395,26 zł w następujących
pozycjach:

770,00 zł
700,00 zł

103022,00 zł
16754,00 zł
2500,00 zł

21 000,00 zł
7000,00 zł
6500,00 zł

136 869,59 zł
2 598 669,55 zł

136772,08 zł
l 500,00 zł

405,40 zł
47667,00 zł

l 768,64 zł
126,00 zł

26323,00 zł
25000,00 zł
5867,00 zł

181,00zł
4000,00 zł

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

14230,00 zł
93300,00 zł

3 027639,00 zł
247819,00 zł

1 500,00 zł
964 502,00 zł
71031,00 zł

782061,00 zł
221 972,43 zł
130 499,83 zł

97 108,33zł
6100,00 zł

894,60 zł
993 062,63 zł

581,36 zł
3974,00 zł

183 677,00 zł
119812,00 zł
81 133,00 zł
9929,00 zł

21 600,00 zł

Dział 700 rozdz. 70005§4300
Dział 750 rozdz. 75075§4300
Dział 754 rozdz. 75411 §4050 (zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 75411 §4070 (zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 75495§4210
Dział 801 rozdz. 80 I 15§411O
Dział 801 rozdz. 80 117§411 °
Dział 80 I rozdz. 80 120§411 O
Dział 801 rozdz. 80130§6050
Dział 801 rozdz. 80130§6057
Dział 801 rozdz. 80130§6059
Dział 801 rozdz. 80195§4211
Dział 801 rozdz. 80195§4241
Dział 801 rozdz. 80195§4300
Dział 801 rozdz. 80195§4421
Dział 80 I rozdz. 80195 §4431
Dział 852 rozdz. 85202§4040
Dział 852 rozdz. 85202§421 O
Dział 854 rozdz. 85410§6050
Dział 854 rozdz. 85495 §4440
Dział 926 rozdz. 92695 §421 O

o kwotę
o kwotę
O kwotę
O kwotę
O kwotę
o kwotę
o kwotę
O kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
O kwotę
O kwotę
o kwotę
o kwotę
O kwotę
O kwotę
o kwotę
o kwotę

4679918,19 zł w następujących- Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę
pozycjach:

Dział 010 rozdz. 01095§4210
Dział 010 rozdz. 01095§4300
Dział 600 rozdz. 60014§6050
Dział 700 rozdz. 70005 §421 O
Dział 700 rozdz. 70005§4260
Dział 700 rozdz. 70005§4270
Dział 700 rozdz. 70005§4390 (zadania zlecone)
Dział 700 rozdz. 70005§4400
Dział 700 rozdz. 70005§4430
Dział 700 rozdz. 70005§4480
Dział 710 rozdz. 71015§4210 (zadania zlecone)
Dział 750 rozdz. 75020§4530
Dział 750 rozdz. 75020§6050
Dział 750 rozdz. 75020§6060

kwota po zm. 2040,00 zł
kwota po zm. 240,00 zł
kwota po zm. 14608280,00 zł
kwota po zm. 1 000,00 zł
kwota po zm. 600,00 zł
kwota po zm. 1 000,00 zł
kwota po zm. 20 700,00 zł
kwota po zm. 3 850,00 zł
kwota po zm. 200,00 zł
kwota po zm. 120,00 zł
kwota po zm. 7467,00 zł
kwota po zm. 500,00 zł
kwota po zm. 400 000,00 zł
kwota po zm. 71 000,00 zł

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

2040,00 zł
240,00 zł

102 400,00 zł
l 000,00 zł

600,00 zł
l 000,00 zł
2500,00 zł
3850,00 zł

200,00 zł
120,00 zł

3000,00 zł
500,00 zł

150000,00 zł
II 000,00 zł



Dział 750 rozdz. 75075§4170
Dział 751 rozdz. 75109 §411 O (zadania zlecone)
Dział 751 rozdz. 75109§4120 (zadania zlecone)
Dział 751 rozdz. 75109§4170 (zadania zlecone)
Dział 751 rozdz. 75 l 09§421 O (zadania zlecone)
Dział 75 l rozdz. 75 109§4300 (zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 75411 §3020 (zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 75411 §3070 (zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 75411 §4180 (zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 75411 §4300 (zadania zlecone)
Dział 754 rozdz. 75495§4300
Dział 758 rozdz. 75818§4810
Dział 801 rozdz. 80115§4010
Dział 80 I rozdz. 80115 §421 °
Dział 80 l rozdz. 80115 §6050
Dział 801 rozdz. 80120§4010
Dział 80 l rozdz. 80 130§411 °
Dział 80 I rozdz. 80130§6060
Dział 80 l rozdz. 80130§6067
Dział 801 rozdz. 80130§6069
Dział 801 rozdz. 80152§4010
Dział 80 l rozdz. 80195 §43°1
Dział 801 rozdz. 80195§4440
Dział 851 rozdz. 85111 §6220
Dział 852 rozdz. 85202§2360
Dział 852 rozdz. 85202§4270
Dział 853 rozdz. 85311 §2580
Dział 854 rozdz. 85410§4270
Dział 855 rozdz. 85504§311 ° (zadania zlecone)
Dział 855 rozdz. 85504§4010 (zadania zlecone)
Dział 855 rozdz. 85504§4110 (zadania zlecone)
Dział 921 rozdz. 92195§421 °
Dział 921 rozdz. 92195§4300
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o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

1000,00 zł
1461,20 zł

138,80 zł
8500,00 zł
8500,00 zł

35 039,00 zł
I 200,00 zł
5000,00 zł

229 590,00 zł
2 100,00 zł
2500,00 zł

182 240,39 zł
13440,00 zł
13263,00 zł
8742,00 zł

11 941,00 zł
34500,00 zł

136869,59 zł
2598669,55 zł

136 772,08 zł
274,00 zł

3 800,04 zł
2218,00 zł

665 385,00 zł
45484,00 zł

193 986,00 zł
6954,54 zł

17 100,00 zł
24000,00 zł

682,48 zł
117,52 zł

3 700,00 zł
6300,00 zł

10. W załączniku Nr 6 do Uchwały dokonuje się następujących zmian:

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

13500,00 zł
1461,20 zł

138,80 zł
8500,00 zł
8500,00 zł

35039,00 zł
3200,00 zł

176637,00 zł
636919,00 zł
69595,00 zł
6500,00 zł

326 116,59 zł
5 328 240,00 zł

197069,00 zł
30742,00 zł

4277 979,00 zł
237660,00 zł
136 869,59 zł

2598669,55 zł
136 772,08 zł
61360,00zł

271 364,45 zł
323 530,00 zł

7 448 644,03 zł
435392,00 zł
225 986,00 zł
205359,94 zł
57600,00 zł
24000,00 zł

682,48 zł
117,52 zł

23200,00 zł
43800,00 zł

l) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na
Dofinansowanie do zadania pn. "Rozbudowa pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole"
w dziale 851, rozdział 85111 § 6220 o kwotę 420 000,00 zł do wysokości 420 000,00 zł

Dofinansowanie do zadnia pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole
wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"
w dziale 851, rozdział 85111 §6220 o kwotę 245385,00zł do wysokości 6928644,03 zł

2) zwiększa się dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia
(Orionistek) w Kole z przeznaczeniem na
"Na wydatki bieżqce zwiqzane z funkcjonowaniem Domu ".
w dziale 852, rozdział 85202 § 2360 o kwotę 45484,00 zł do wysokości 435392,00 zł

- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym w Kole z przeznaczeniem na

"Dofinansowanie kosztów działalności placówki"
w dziale 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 3 272,73 zł do wysokości 103 522,33 zł.
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- dla Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej
w Kole z przeznaczeniem na
"Dofinansowanie kaszlów działalności placówki"
w dziale 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 2 045,45 zł do wysokości 56 576,45 zł.

- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej
w Kłodawie z przeznaczeniem na
"Dofinansowanie kaszlów działalności placówki"

w dziale 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 1 636,36 zł do wysokości 45 261,16 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 1127 799,93 zł.

"l. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 14 173 728,47 zł stanowi deficyt budżetu
powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym, wolne środki o
których mowa wart. 217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżka z lat ubiegłych ..

§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

2. Ustala się:
- Przychody budżetu powiatu
- Rozchody budżetu powiatu

w wysokości
w wysokości

15 589 792,39 zł
1 416 063,92 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 143 876,20 zł zwiększa się
o kwotę 182240,39 zł do wysokości 326116,59 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.

Przewodniczący
Rady -Powiatu Kolskiego

Ma'~Tomicki



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr L1/337/2018

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 sierpnia 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 88 790 559,35 zł.

l. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 408 723,00 zł
a) dział 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 12000,00 zł

rozdział 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 11 000,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego (Umowa Nr 198/2018 z 6 kwietnia 2018r.) na zakup sprzętu
pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów
ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
rozdział 01095-Pozostała działalność o kwotę 1 000,00 zł
§ 0960 Wplywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
Zwiększa się plan dochodów w związku z darowizną na konkurs "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego".

b) dział 600- Transport i łączność o kwotę 40 960,00 zł
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 40960,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:
- Gminy Miejskiej Koło (Uchwała Nr LX/566/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018
roku).

c) dział 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8500,00 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6 000,00 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.
Zwiększa się plan dochodów w związku z wynajmowaniem pomieszczeń w budynku mieszkalnym
w Kole przy ul. Sienkiewiczal. Zmiana planu jest niezbędna w związku z przejęciem obowiązków
administrowania ww. nieruchomości przez Starostwo Powiatowe w Kole.
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)

o kwotę 2 500,00 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 2018 rok
(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-13111.273.2018.4 z dnia 30.07.2018).

d) dział 710-Działalność usługowa o kwotę 3000,00 zł
rozdział 71015-Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 3000,00 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 2018 rok
(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.241.2018.4 z dnia 13.07.2018) z przeznaczeniem na
przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w· sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE-RODO.

e) dział 750-Administracja publiczna o kwotę 300,00 zł
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rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300,00 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
Zwiększa się plan dochodów w związku z darowizną na promocję Powiatu.

f) dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa o kwotę 53639,00 zł
rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania
zlecone) o kwotę 53639,00 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 2018 rok
(Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-804-9/18 z 3 sierpnia 2018r.).

g) dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 118114,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

o kwotę 118 114,00 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 dotacji celowych na 2018 rok na 2018 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-
/.3111.299.2018.7 z dnia 23.08.2018r.) z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużonyczas służby
w KPPSP w Kole.

h) dział 801 - Oświata i wychowanie
rozdział 80115 - Technika

o kwotę 13 263,00 zł
o kwotę 13 263,00 zł

Zwiększa się plan w ZSRCKU w Kościelcu:
§ 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
W związku z wynajmowaniem pomieszczeń,
§ 0830 Wpływy z usług
w związku z uzyskaniem należności za świadczone usługi kombajnem,
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
w związku z środkami uzyskanymi ze sprzedaży makulatury,
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
W związku z odszkodowaniem otrzymanym od PZU z tytułu zalania pomieszczeń deszczem,
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
W związku Z dobrowolnymi wpłatami dokonanymi na rzecz jednostki.

i) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 128 147,00 zł
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 128147,00 zł
§2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego.
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2018 rok o kwotę 83 147,00 zł, w tym:
- 26 073,00 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-/.311 1.230.2018.8 z dnia 02.08.2018) z rezerwy
celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej dla:
a) DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21: 11 810,00 zł,
b) DPS w Kole, ul. Blizna 55: 14263,00 zł.

- 57 074,00 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.286.2018. 7 z dnia 09.08.2018) w związku
z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowych wg starych zasad za okres od stycznia
do czerwca 20 18r.:
a) DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21: 25 853,00 zł,
b) DPS w Kole, ul. Blizna 55: 31 221,00 zł.
Zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 45 000,00 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.
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w związku z wynajmowaniem pomieszczeń o kwotę 30 000,00 zł,
§ 0830 Wpływy z usług
w tytułu odpłatności za pobyt o kwotę 15 000,00 zł.

j) 855-Rodzina o kwotę 24800,00 zł
rozdział 85504- Wspieranie rodziny (zadania zlecone) o kwotę 24800,00 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 dotacji celowych na 2018 rok (Pismo WojewodyWielkopolskiegoNr FB-I.3111.301.2018.2
z dnia 28.08.2018r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start".

k) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6 000,00 zł
rozdział 92195 - Pozostała działalność o kwotę 6000,00 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
Zwiększa się plan dochodów w związku z darowiznami na dożynki powiatowe.

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 102964287,82 zł.

l. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 3143395,26 zł
a) dział 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 770,00 zł

rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 770,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem urealnienia planu.

b) dział 750-Administracja publiczna o kwotę 700,00 zł
rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 700,00 zł
Zmniejsza się plan w Starostwie Powiatowym w Kole na promocję Powiatu o l 000,00 zł
w celu jego urealnienia. Różnica w kwocie 300,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych
w Postanowieniu Uchwały i dotyczy zwiększenia planu w związku z otrzymaną darowizną.

c) dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 122 276,00 zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

o kwotę 119 776,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.
rozdział 75495-Pozostała działalność o kwotę 2500,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem urealnienia planu.

d) dział 801-0świata i wychowanie o kwotę 2958278,26 zł
rozdział 80115 - Technika o kwotę 21000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem urealnienia planu.
rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 7000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem urealnienia planu.
rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące o kwotę 6500,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem urealnienia planu.
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 - wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia" celem urealnienia
planu.
rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 51 467,04 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu w:
- Starostwie Powiatowym o kwotę 47 667,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 3 800,04 w ramach projektu .Ponadnarodowa mobilność uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ".

e) dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

o kwotę 51 323,00 zł
o kwotę 51 323,00 zł
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Zmniejsza się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 celem urealnienia planu.
1) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6 048,00 zł

rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 5867,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na realizację zadania pn. "Przebudowa
wewnętrznej instalacji wodociqgowej przeciwpożarowej w internacie w ZSRCKU w Kościelcu ".
rozdział 85495 - Pozostała działalność o kwotę 181,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla
nauczycieli emerytów i rencistów, oraz dla emerytów niepedagogicznych celem urealnienia planu.

g) dział 926 - Kultura fizyczna o kwotę 4 000,00 zł
rozdział 92695 - Pozostała działalność o kwotę 4 000,00 zł
Zmniejsza się plan w Starostwie Powiatowym w Kole celem jego urealnienia.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 4 679 918,19 zł
a) dział 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2 280,00 zł

o kwotę 2 280,00 zł
Kole na zakup nagród rzeczowych dla

rozdział 01095-Pozostała działalność
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w
uczestników konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego".
Środki na ten cel pochodzą z darowizny oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

b) dział 600- Transport i łączność o kwotę 102400,00 zł
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 102400,00 zł

Z . k d tkć d .. tWIęJsza SIęp an wy a ow na za ama inwes ycyjne :

Nazwa zadania Gmina Udział Gminy Udział Powiatu Wartość razem

§ 6050 zadania inwestycyjne

Przebudowa ul. Przemysłowej Miejska Koło 40960,00 61440,00 102400,00
w Kole

Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
c) dział 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 9 270,00 zł

rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6 770,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w związku
z przejęciem obowiązków administrowania nieruchomości pomieszczeń w budynku mieszkalnym
w Kole przy ul. Sienkiewiczal .
Środki na ten cel pochodzą z dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)

o kwotę 2 500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w celu
aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie wraz z rozliczeniem nakładów.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok.

d) dział 710-Działalność usługowa o kwotę 3000,00 zł
rozdział 71015-Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 3000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń
i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
z dnia 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE-RODO. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok.
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e) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 162 500,00 zł
rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 161500,00 zł
- zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 11 000,00 zł na realizację
zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem". Środki na ten cel
pochodzą z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego,
- zwiększa się plan w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 500,00 zł w celu zabezpieczenia
środków na podatek VAT. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 150 000,00 zł na realizację
zadania pn. "Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole". Środki na ten cel pochodzą
z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 000,00 zł
Zwiększa się plan w Starostwie Powiatowym w Kole na promocję Powiatu celem
jego urealnienia.

f) dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa o kwotę 53 639,00 zł
rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania
zlecone) o kwotę 53639,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Kolskiego.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok.

g) dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 240 390,00 zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

o kwotę 237890,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole:
. w kwocie 119 776,00 zł z przeznaczeniem na:
- racje żywieniowe wykorzystywane podczas długotrwałych akcji,
- delegacje dla strażaków uczących się oraz szkolących,
- odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
- dofinansowanie do studiów niestacjonamych oraz podyplomowych.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków .
. w kwocie 118 114,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas
służby. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacj i celowych na 2018 rok
rozdział 75495-Pozostała działalność o kwotę 2 500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem urealnienia planu.

h) dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 182240,39 zł
rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 182 240,39 zł
Zwiększa się rezerwę ogólną O kwotę 190 474,93zł, która pochodzi z nadwyżki budżetowej
z lat ubiegłych. Różnica w kwocie 8 234,54 zł wynika z wynika z kompensaty §§ i związana jest ze
zmniejszeniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale Ol095 i 85311.

i) dział 801-0świata i wychowanie o kwotę 2960489,26 zł
rozdział 80115 - Technika o kwotę 35445,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:

-ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 13 263,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz materiałów
ogólnobudowlanych na remont pomieszczeń szkoły oraz na zadanie pn. "Przebudowa wewnętrznej
instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSRCKU w Kościelcu " w kwocie 8 742,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz ze zmniejszenia planu wydatków
w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.
- ZSP w Kłodawie o kwotę 13 440,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.
Środki na ten cel pochodzą z ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
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Powiatowym w Kole.
rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące o kwotę 11 941,00 zł
~większa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.
Srodki na ten cel pochodzą z ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.
rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 2906811,22 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole o kwotę 34 500,00 zł celem urealnienia planu. Środki
na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 872 311,22 zł na realizację projektu pn. "Nowoczesne
technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego
powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urzqdzenia''
celem jego urealnienia.
rozdział 80152 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę 274,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.
Środki na ten cel pochodzą z ze zmniej szenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.
rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 6 018,04 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
a) ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 3 800,04 zł na organizację spotkania podsumowującego staż oraz na
wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu .Ponadnarodowa mobilność uczniów i
absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ".
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

b) Zwiększa się plan wydatków w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
i rencistów, oraz dla emerytów niepedagogicznych na łączną kwotę 2 218,00 zł w tym:
- w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 6 237,00 zł,
- w ZSE-A w Kole o kwotę 278,00 zł
Różnica w kwocie 4 297,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały i dotyczy zmniejszenia planu w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS w jednostkach:
- w ZST w Kole o kwotę 2 136,00 zł,
- w ZOEW w Kole o kwotę l 517,00 zł,
- w LO w Kole o kwotę 371,00 zł,
- w ZSP w Kłodawie o kwotę 273,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz z ze zmniejszenia
planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

j) dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 665 385,00 zł
rozdział 85111- Szpitale ogólne o kwotę 665385,00 zł
Zwiększa się plan wydatków dla SP ZOZ w Kole z przeznaczeniem:
aj na dofinansowanie do zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie

SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"
na kwotę 245 385,00 zł,

b) na dofinansowanie do zadania pn. "Rozbudowa pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ
w Kole" na kwotę 420 000,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
k) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 239 470,00 zł

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 179 470,00 zł
Zwiększa się plan wydatków dla DPS w Kole ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 133 986,00 zł na
remont windy oraz remonty i naprawy w pokojach mieszkańców. Środki rra ten cel pochodzą ze
zwiększonego planu dochodów oraz ze zwiększenia planu dotacj i celowych na 2018 rok.
Zwiększa się plan dotacji celowych dla DPS w Kole ul. Blizna 55 o kwotę 45 484,00 zł
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z przeznaczeniem nNa wydatki bieżące związane z funkcjonowanie Domu n. Środki na ten cel
pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok.
Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 60 000,00 zł na remont windy.
Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

I) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6 954,54 zł
rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

o kwotę 6 954,54 zł
Zwiększa się plan wydatków na bieżącą działalność:
-Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Kole o kwotę 3272,73 zł,
- Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole
o kwotę 2 045,45 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie
o kwotę l 636,36 zł.
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

ł) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 17 100,00 zł
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 17 100,00 zł
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole na wykonanie koniecznych prac remontowych na dachu Bursy
Szkolnej. Środki na ten cel pochodzą z ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195
w Starostwie Powiatowym w Kole.

m) 855-Rodzina o kwotę 24800,00 zł
rozdział 85504- Wspieranie rodziny (zadania zlecone) o kwotę 24800,00 zł
Zwiększa się plan w PCPR w Kole z przeznaczeniem na realizację programu ,,Dobry start". Środki na ten
cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok.

n) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10000,00 zł
rozdział 92195 - Pozostała działalność o kwotę 10000,00 zł
Zmienia się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na zakup strojów dla Zespołu Tańca Ludowego
.Kościelec" w kwocie 1 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie
wydatków w tym rozdziale.
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 10 000,00 zł w tym:
- na dofinansowanie wydatków z tytułu organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych: 6 000,00 zł,
środki pochodzą z otrzymanych darowizn,
- w celu urealnienia planu: 4 000,00 zł, środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie
wydatków.

W dziale 754 rozdział 75405 § 2300 zmienia się przeznaczenie przyznanej kwoty 5 000,00 zł na
Fundusz Wsparcia Policji Uchwałą RPK Nr XLV/309/2018 z 27.03.2018r z wykonanie ogrodzenia
wybiegu dla psa służbowego patrolowo-tropiącego, na następujące zadania:
- zakup koj ca z budą dla psa,
- zakup przyczepki do przewozu psa,
- zakup klatki do przewozu psa.

Przewodniczący Rady Powiatu

~/F.omicki
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