
UCHWALA Nr LIII/347/2018
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 27 września 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 samorzqdzie 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.20n 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 (Uchwala 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
XLV1/313/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVII/320/2018
z dnia 24 maja 2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVII1/323/2018 z dnia 28 c~erwca
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., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr L1/337/2018
z dnia 30 sierpnia 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 88 790 559,35 zł zmniejsza
się o kwotę 735222,35 zł do wysokości 88055337 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 79440767,32 zł zmniejsza się o kwotę 84386,53 zł do wysokości

79 356 380,79 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 9349792,03 zł zmniejsza się o kwotę 650835,82 zł do

wysokości 8 698 956,21 zł.
2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej

1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości
5482281,35 zł, zmniejsza się o kwotę 957980,53 zł do wysokości 4524300,82 zł.

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 102964287,82 zł zmniejsza
się o kwotę 5584811,55 zł do wysokości 97379476,27 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 74398611,10 zł zwiększa się
o kwotę 1 450305,19 zł do wysokości 75 848 916,29 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 28 565 676,72 zł zmniejsza się

o kwotę 7 035 116,74 zł do wysokości 21 530 559,98 zł.

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:

1) Zmniejsza się zadanie pn.:
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a) "Budowa drogi powiatowej nr 3206 P Łuczywno-Drzewce" - 5 908 984,00 zł (dz. 600, rozdz.
60014,par. 6050),

b) "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług
publicznych Powiatu Kolskiego - usługi w ramach projektu" - 76 060,13 zł (dz.710, rozdz. 71012, par.
6057),

c) "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług
publicznych Powiatu Kolskiego - usługi w ramach projektu" - 13422,37 zł (dz.710, rozdz. 71012, par.
6059),

d) "Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole"
- 52 000,00 zł (dz.750, rozdz. 75020, par. 6060),

e) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru
funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - przebudowa części budynku warsztatów ZST"
- 71 972,43 zł (dz.801, rozdz.80130, par, 6050),

f) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru
funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - przebudowa części budynku warsztatów ZST"
- 67 990,45 zł (dz.801, rozdz.80130, par, 6057),

g) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru
funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - przebudowa części budynku warsztatów ZST"
- 90 355,24 zł (dz.801, rozdz.80130, par, 6059),

h) "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),

i) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru
funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny
i urządzenia" - 529 738,24 zł (dz.801, rozdz.80130, par, 6067),

j) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru
funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny
i urządzenia" - 27 880,96 zł (dz.80 l, rozdz.80 130, par, 6069) ,

k) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu
pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,powiatowych i miejskichpodmiotów leczniczych
w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworze
nie sieci wymiany danych międzypodmiotami leczniczymi samorządu województwa" - 160 108,33 zł
(dz.851, rozdz. 85159, par. 6639),

2) Zwiększa się zadania pn.:
a) "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicz
nych Powiatu Kolskiego - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego" - l O000,00 zł (dz. 710,
rozdz. 710 12, par. 6067) ,

b) "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicz
nych Powiatu Kolskiego - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego" - 1 765,00 zł (dz, 710,
rozdz. 71012, par. 6069) ,

c) " Elektroniczny system głosowania wraz z systemem cyfrowej transmisji obrad" - 30 000,00 zł (dz. 750,
rozdz.750 19, par. 6060),

d) " System wczesnego wykrywania pożaru" - 22 000,00 zł (dz. 750, rozdz. 75020, par. 6060),
e)" Przebudowa drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole" - 36500,00 zł (dz.

80 l, rozdz. 80130, par. 6050).
Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr l 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 kwocie 8669727,00 zł ulegają zmianie z tytułu przesunięć miedzy paragrafami.
Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
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8. W § 2 ust. 5 Uchwały budżetowej wydatki o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europej skiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi, ustalone w załączniku Nr 10 do Uchwały dokonuje się zmian w ramach projektów:
a) "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług

publicznych Powiatu Kolskiego" - poprzez zmniejszenie planu wydatków na 2018r. o kwotę
415 670,49 zł do wysokości l 048 091,01 zł,

b) "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru
funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" poprzez zmniejszenie planu wydatków na 2018r.
o kwotę 924806,91 zł do wysokości 2 247 084,90 zł.

c) Dofinansowanie do projektu" Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych
i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami
leczniczymi samorządu województwa" poprzez zmniejszenie planu wydatków na 2018r. o kwotę
160 108,33 zł do wysokości 31 241,65 zł.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Dochody budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 1002280,53 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§0580
Dział 710 rozdz. 71012§2057
Dział 710 rozdz. 71012§6257
Dział 801 rozdz. 80130§0970
Dział 80 l rozdz. 80130§6257
Dział 854 rozdz. 8541 0§0690

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

7000,00 zł
284191,71 zł
76060,13 zł
10300,00 zł

597 728,69 zł
27000,00 zł

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

0,00 zł
441 123,91 zł
442821,52 zł
103 664,00 zł

2 402 190,69 zł
720,00 zł

Dochody budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 267058,18 zł w następujących
pozycjach:

Dział 750 rozdz. 75020§0950
Dział 756 rozdz. 75618§0490
Dział 756 rozdz. 75618§0580
Dział 756 rozdz. 75618§0640
Dział 756 rozdz. 75618§091 O
Dział 80 l rozdz. 80115 §061°
Dział 801 rozdz. 80115 §0690
Dział 801 rozdz. 80115§0750
Dział 801 rozdz. 80 l 15§083 O
Dział 801 rozdz. 80115 §0870
Dział 801 rozdz. 80115 §0970
Dział 801 rozdz. 80120§0610
Dział 80 l rozdz. 80120§0750
Dział 801 rozdz. 80130§0750
Dział 801 rozdz. 80130§0870
Dział 852 rozdz. 85202§2130
Dział 852 rozdz. 85218§0640
Dział 852 rozdz. 85218§0920
Dział 852 rozdz. 85218§0940
Dział 854 rozdz. 85403§0830
Dział 854 rozdz. 8541 0§0750

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

l 944,00 zł
120 000,00 zł
7000,00 zł
100,00 zł

l 000,00 zł
304,00 zł
100,00 zł

3 100,00 zł
1 000,00 zł

33,00 zł
2240,00 zł
300,00 zł

13694,00 zł
1 400,00 zł

22920,00 zł
13215,00 zł

11,60 zł
800,00 zł
27,04 zł

40000,00 zł
6669,00 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.

l 944,00 zł
1 054 000,00 zł

7000,00 zł
300,00 zł

4000,00 zł
1 332,00 zł
444,00 zł

28400,00 zł
7800,00 zł

74,00 zł
6840,00 zł
l 000,00 zł

69027,00 zł
21 500,00 zł
22920,00 zł

l III 656,00 zł
11,60zł

2300,00 zł
27,04 zł

135 200,00 zł
97 166,00 zł
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Dział 854 rozdz. 85410§0830 o kwotę 30787,00 zł kwota po zm. 560 877 ,00 zł
Dział 855 rozdz. 85508§0940 o kwotę 413,54 zł kwota po zm. 41B,54 zł

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

- Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zrnniej sza się o kwotę 8780471,63 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 600l4§6050 o kwotę 5 908 984,00 zł kwota po zm. 8 699 296,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005 §461 O o kwotę 1 800,00 zł kwota po zm. 5200,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§4307 o kwotę 307791,71 zł kwota po zm. 404 611 ,99 zł
Dział 710 rozdz. 71012§4309 o kwotę 46161,28 zł kwota po zm. 79557,02 zł
Dział 710 rozdz. 71012§6057 o kwotę 76060,13 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§6059 o kwotę 13422,37 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 750 rozdz. 75019§4360 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 3 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §4050 (zadania zlecone) o kwotę 5936,00 zł kwota po zm. 3 021 703,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §4300 (zadania zlecone) o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 69095,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§6060 o kwotę 30000,00 zł kwota po zm. 41 000,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 102§3020 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 2 153,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 III §3020 o kwotę 1 000,00 zł kwota po zm. 3785,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 I II §4040 o kwotę 4586,00 zł kwota po zm. 32993,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80115 §3020 o kwotę 11 000,00 zł kwota po zm. 158914,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80115 §4040 o kwotę I 783,00 zł kwota po zm. 368 379,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4260 o kwotę 18000,00 zł kwota po zm. 356 878,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4280 o kwotę 400,00 zł kwota po zm. 4300,00 zł
Dział 801 rozdz. 80l15§4390 o kwotę 400,00 zł kwota po zm. 415,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 I 15§441° o kwotę 800,00 zł kwota po zm. 7600,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80115 §4420 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4480 o kwotę 159,00 zł kwota po zm. 41,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117 §3020 o kwotę 2500,00 zł kwota po zm. 2853,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80117 §4240 o kwotę 400,00 zł kwota po zm. l 600,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80117 §4360 o kwotę 300,00 zł kwota po zm. 1 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117 §441 O o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 100,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120§3020 o kwotę 3300,00 zł kwota po zm. 24231,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120§4040 o kwotę 4500,00 zł kwota po zm. 394259,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4120 o kwotę 2668,00 zł kwota po zm. 110 026,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4260 o kwotę 6000,00 zł kwota po zm. 324 885,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4360 o kwotę 600,00 zł kwota po zm. 8292,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4440 o kwotę 2707,00 zł kwota po zm. 249 994,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§3020 o kwotę 4000,00 zł kwota po zm. 6712,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4110 o kwotę 7000,00 zł kwota po zm. 230 660,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4120 o kwotę 4700,00 zł kwota po zm. 24255,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§41 70 o kwotę 2900,00 zł kwota po zm. 21 100,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4240 o kwotę 1400,00 zł kwota po zm. 2500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4260 o kwotę 27578,00 zł kwota po zm. 132 855,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4300 o kwotę 363,00 zł kwota po zm. 46057,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4360 o kwotę 1000,00 zł kwota po zm. 2600,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§441 O o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 400,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4530 o kwotę 900,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§6050 o kwotę 35472,43 zł kwota po zm. 186 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§6057 o kwotę 67990,45 zł kwota po zm. 62509,38 zł
Dział 801 rozdz. 80130§6059 o kwotę 90355,24 zł kwota po zm. 6753,09 zł
Dział 801 rozdz. 80130§6060 o kwotę 136 869,59 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§6067 o kwotę 529738,24 zł kwota po zm. 2 068 931,31 zł
Dział 801 rozdz. 80130§6069 o kwotę 27880,96 zł kwota po zm. 108891,12 zł
Dział 80 I rozdz. 80134§3020 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 2643,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80146§4300 o kwotę 1 600,00 zł kwota po zm. 33401,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§4700 o kwotę 4530,00 zł kwota po zm. 60664,00 zł
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Dział 80 l rozdz. 80151 §3020 o kwotę 900,00 zł kwota po zm. 2785,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151 §421 O o kwotę 3800,00 zł kwota po zm. 54929,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80151 §4260 o kwotę 2796,00 zł kwota po zm. 26229,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80151 §4270 o kwotę 800,00 zł kwota po zm. 1480,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80151 §4440 o kwotę 1 070,00 zł kwota po zm. 15038,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§4210 o kwotę 764 074,40 zł kwota po zm. 150000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§4211 o kwotę 821,38 zł kwota po zm. 5278,62 zł
Dział 801 rozdz.80195§4300 o kwotę 384346,60 zł kwota po zm. 608 716,03 zł
Dział 851 rozdz. 85195§6639 o kwotę 160108,33 zł kwota po zm. 31 241,65 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4040 o kwotę I 995,29 zł kwota po zm. 51296,71 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4280 o kwotę 200,00 zł kwota po zm. 300,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4307 o kwotę 5637,05 zł kwota po zm. 24978,61 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4309 o kwotę 663,18 zł kwota po zm. 2938,66 zł
Dział 852 rozdz. 85218 §441O o kwotę 1000,00 zł kwota po zm. 6000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4430 o kwotę 150,00 zł kwota po zm. 850,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§3020 o kwotę 639,00 zł kwota po zm. 6361,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4040 o kwotę 1 734,00 zł kwota po zm. 117 966,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4270 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 5000,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4280 o kwotę 700,00 zł kwota po zm. 2300,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4360 o kwotę 900,00 zł kwota po zm. 4600,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4400 o kwotę 2087,00 zł kwota po zm. 3513,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4410 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 1 000,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4700 o kwotę 1 000,00 zł kwota po zm. l 100,00 zł
Dział 854 rozdz. 85401 §4120 o kwotę 350,00 zł kwota po zm. l 122,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 §4040 o kwotę 508,00 zł kwota po zm. 51 370,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§3020 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 2090,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§4040 o kwotę 2819,00zł kwota po zm. 50 717,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§4270 o kwotę 8000,00 zł kwota po zm. 2000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§4280 o kwotę 2 100,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 854 rozdz. 8541 0§4040 o kwotę 541,00 zł kwota po zm. 92988,00 zł
Dział 854 rozdz. 8541 0§4270 o kwotę 8000,00 zł kwota po zm. 49600,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§4210 o kwotę 490,00 zł kwota po zm. 22710,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§4220 o kwotę 40,00 zł kwota po zm. 960,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§4300 o kwotę 15 525,00 zł kwota po zm. 28275,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§4430 o kwotę 1440,00 zł kwota po zm. 560,00 zł

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 3 195660,08 zł w następujących
pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§4010 o kwotę 15000,00 zł kwota po zm. 1 024 560,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014 §41 1O o kwotę 2580,00 zł kwota po zm. 179 555,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§4120 o kwotę 360,00 zł kwota po zm. 18760,00 zł
Dział 600 rozdz. 600 14§421 O o kwotę 20000,00 zł kwota po zm. 972 200,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§4270 o kwotę 40000,00 zł kwota po zm. 990 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§4300 o kwotę 43 160,00 zł kwota po zm. 959 060,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§4270 o kwotę I 800,00 zł kwota po zm. 2800,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§4217 O kwotę 13600,00 zł kwota po zm. 13600,00 zł
Dział 710 rozdz. 710 12§4219 o kwotę 2400,00 zł kwota po zm. 2400,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§6067 o kwotę lO 000,00 zł kwota po zm. 452 821,52 zł
Dział 710 rozdz. 71012§6069 o kwotę I 765,00 zł kwota po zm. 79909,98 zł
Dział 750 rozdz. 75019§4220 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 2000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75019§6060 o kwotę 30000,00 zł kwota po zm. 30000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§421 O o kwotę I 944,00 zł kwota po zm. 1 250 844,00 zł
Dział 750 rozdz. 75075§4210 o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 12000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75075§4300 o kwotę 12495,00 zł kwota po zm. 105 795,00 zł
Dział 750 rozdz. 75095§4430 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 33000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§4060 (zadania zlecone) o kwotę 5936,00 zł kwota po zm. 91 932,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 §4550 (zadania zlecone) o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 2000,00 zł
Dział 758 rozdz. 75818§4810 o kwotę 564 300,00 zł kwota po zm. 890 416,59 zł
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Dział 801 rozdz. 80102§4010 o kwotę 162 000,00 zł kwota po zm. 1102399,00zł
Dział 80 l rozdz. 80 l 02 §411 O o kwotę 10 196,00 zł kwota po zm. 183 604,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 102§4120 o kwotę 531,00 zł kwota po zm. 25245,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§4300 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 6368,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 III §40 IO o kwotę 44789,00 zł kwota po zm. 389686,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 I I I §41 10 o kwotę 3798,00 zł kwota po zm. 67557,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80111 §4120 o kwotę 330,00 zł kwota po zm. 94~8,00zł
Dział 80 l rozdz. 80111 §4260 o kwotę 2586,00 zł kwota po zm. 6396,00 zł
Dział 80 l rozdz. 8011 I §4300 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. II 477,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111 §4430 o kwotę l 000,00 zł kwota po zm. 3239,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4010 o kwotę 756 106,00 zł kwota po zm. 6 084 346,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 115§411 O o kwotę 87685,00 zł kwota po zm. l 052 187,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4120 o kwotę 2054,00 zł kwota po zm. 142802,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80115 §4170 o kwotę 2370,00 zł kwota po zm. 43 357,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80115 §421 O o kwotę 26467,00 zł kwota po zm. 223 536,00 zł
Dział 801 rozdz. 801 15§4240 o kwotę I I 600,00 zł kwota po zm. 83330,00 zł
Dział 801 rozdz. 801 15§4300 o kwotę I 300,00 zł kwota po zm. 115914,00 zł
Dział 801 rozdz. 801 15§4360 o kwotę I 870,00 zł kwota po zm. 21 739,00 zł
Dział 801 rozdz. 801 15§4430 O kwotę l 000,00 zł kwota po zm. 29840,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80115 §4440 o kwotę 3764,00 zł kwota po zm. 333 071,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80117 §40 l ° o kwotę 95589,00 zł kwota po zm. 549 526,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80117 §411 O o kwotę 8074,00 zł kwota po zm. 79 105,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80117 §4120 o kwotę 3300,00 zł kwota po zm. 14421,00zł
Dział 801 rozdz. 80117§4210 o kwotę 5900,00 zł kwota po zm. 11 900,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117 §4260 o kwotę 3000,00 zł kwota po zm. 51 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117 §4280 o kwotę 400,00 zł kwota po zm. 900,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4010 o kwotę 531 839,00 zł kwota po zm. 4 809 8~8,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80 120§411 ° o kwotę 76543,00 zł kwota po zm. 858604,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 120§421 O o kwotę 3400,00 zł kwota po zm. 122 407,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4240 o kwotę 1 200,00 zł kwota po zm. 10600,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80120§4270 o kwotę I 694,00 zł kwota po zm. 78 580,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4280 o kwotę 200,00 zł kwota po zm. 5000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4300 o kwotę 10000,00 zł kwota po zm. 58240,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4410 o kwotę 1000,00 zł kwota po zm. 6 100,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4700 o kwotę 1000,00 zł kwota po zm. 3 120,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80 130§40 IO o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. l 044 533,20 zł
Dział 80 I rozdz. 80 130§42 IO o kwotę 1699,00 zł kwota po zm. 17339,00 zł
Dział 801 rozdz. 80 130§461 O o kwotę 74,00 zł kwota po zm. 1~O,OOzł
Dział 801 rozdz. 80134§4010 o kwotę 139751,00 zł kwota po zm. l 026483,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§4430 o kwotę 1 000,00 zł kwota po zm. 4995,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80151 §40 l° o kwotę 55 134,00 zł kwota po zm. 379768,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§4110 o kwotę 15051,00 zł kwota po zm. 74594,00 zł
Dział 801 rozdz. 801SI§4300 o kwotę 800,00 zł kwota po zm. 10007,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§4301 o kwotę 821,38 zł kwota po zm. 272 185,83 zł
Dział 852 rozdz. 85202§4270 o kwotę 13215,00zł kwota po zm. 239201,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§40 17 o kwotę 4739,42 zł kwota po zm. 58981,95 zł
Dział 852 rozdz. 85218§40 19 o kwotę 557,58 zł kwota po zm. 6939,05 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4117 o kwotę 810,30 zł kwota po zm. 10588,28 zł
Dział 852 rozdz. 85218 §4119 o kwotę 95,33 zł kwota po zm. l 245,68 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4127 o kwotę 87,33 zł kwota po zm. 353,84 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4129 o kwotę 10,27 zł kwota po zm. 41,62 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4300 o kwotę 3797,47 zł kwota po zm. 58797,47 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4120 o kwotę 7560,00 zł kwota po zm. 28000,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4430 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 5000,00 zł
Dział 854 rozdz. 8540 I §40 IO o kwotę II 270,00 zł kwota po zm. 65939,00 zł
Dział 854 rozdz. 8540 l §411O o kwotę 2050,00 zł kwota po zm. 12381,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 §40 lO o kwotę 15200,00 zł kwota po zm. 562 338,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 §4220 o kwotę 19000,00 zł kwota po zm. 67000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 §4260 o kwotę 14000,00 zł kwota po zm. 32900,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§4300 O kwotę 7000,00 zł kwota po zm. 15212,00 zł
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Dział 854 rozdz. 85403 §4430
Dział 854 rozdz. 85406§40 IO
Dział 854 rozdz. 85406§411 O
Dział 854 rozdz. 85406§4120
Dział 854 rozdz. 85406§4170
Dział 854 rozdz. 85406§421 O
Dział 854 rozdz. 85406§4260
Dział 854 rozdz. 85406§4300
Dział 854 rozdz. 8541 0§40 I O
Dział 854 rozdz. 8541 0§41l O
Dział 854 rozdz. 85410§4l20
Dział 854 rozdz. 8541 0§421 O
Dział 854 rozdz. 85410§4260
Dział 854 rozdz. 8541 0§4300
Dział 854 rozdz. 8541 0§4360
Dział 854 rozdz. 85410§4430
Dział 854 rozdz. 8541 0§4480

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

508,00 zł
54810,00 zł
3480,00 zł

61,00 zł
2819,00 zł
6000,00 zł
4 100,00 zł
2000,00 zł

126212,00 zł
17889,00 zł

636,00 zł
10400,00 zł
2000,00 zł
3968,00 zł
600,00 zł

2000,00 zł
29,00 zł

11. 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.

2578,00 zł
614938,00 zł
107 765,00 zł
14924,00 zł
14219,00 zł
31000,00 zł
30 100,00 zł
12000,00 zł

1 079831,00 zł
200458,00 zł
26732,00 zł
47642,00 zł
273 000,00 zł
39 OQ4,00 zł
7000,00 zł
9000,00 zł
3629,00 zł

1) zmniej sza się dotacj ę dla jednostek sektora finansów publicznych
dla Województwa Wielkopolskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: 'Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany
danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"
w dziale 851 , rozdział 85195 § 6639 o kwotę 160 108,33 zł do wysokości 31 241,65 zł

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

12. W § 4 Uchwały budżetowej zmniejsza się plan przychodów o kwotę 4 849 589,20 zł.

§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

,,1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 9324 139,27 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 ..

2. Ustala się:
- Przychody budżetu powiatu

Rozchody budżetu powiatu
w wysokości
w wysokości

10 740203,19 zł
1 416063,92 zł"

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

13. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 326 116,59 zł zwiększa się
o kwotę 564300,00 zł do wysokości 890416,59 zł.

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.
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§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

~:~dnicząCY
Rad~ _ >.t.u Kolskiego

Marek Tomicki



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LIII/347/2018
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 27 września 2018 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 88 055 337 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 002 280,53,00 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 7000,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 7000,00 zł
§0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych
Zmniejsza się plan dochodów w PZD w Kole celem urealnieniem planu.

b) dział 710-Działalność usługowa o kwotę 360251,84 zł
rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 360251,84 zł
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa wart.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków,
o których mowa wart.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Zmniejsza się plan dochodów na realizację projektu pn. "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów
publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych powiatu kolskiego"
w związku z koniecznością sfinansowania części wydatków w roku 2019 r.

c) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 608 028,69 zł
rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe o kwotę 608028,69 zł
§ 0970 Wpływy z równych dochodów
Zmniejsza się plan dochodów w ZST w Kole w zakresie prowadzenia Pracowniczej Kasy
Zapomogowo Pożyczkowej - PKZP w związku z niewykonaniem wydatków w zakresie
wynagrodzeń i pochodnych.
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa wart.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Zmniejsza się plan dochodów na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu
zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego
i kolskiego" w związku z koniecznością sfinansowania części wydatków w roku 2019 r.

c) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 27 000,00 zł
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 27000,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Zmniejsza się plan dochodów w ZOEW w Kole w związku ze zmniejszeniem wpływów z różnych
opłat.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 267 058,18 zł
a) dział 750-Administracja publiczna

rozdział 75020- Starostwa powiatowe
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów.
Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy na
zakup samochodu.

b) dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 128 100,00 zł

o kwotę l 944,00 z
o kwotę l 944,00 zł
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rozdział 75618-Wplywy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie umów o kwotę 128 100,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole:
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
w związku z wysokim zaawansowaniem wykonania dochodów
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych
w związku z urealnieniem planu
§ 0640 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
w związku z wysokim zaawansowaniem wykonania dochodów.

c) dział801- Oświata i wychowanie o kwotę 45091,00 zł
rozdział 80115 - Technika o kwotę 6777,00 zł
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów
i ich duplikatów
Zwiększa się plan dochodów w:
- ZSE-A w Kole o kwotę 104,00 zł
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 200,00 zł
w związku z wydawaniem duplikatów świadectw szkolnych.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 100,00 zł w związku z opłatami
za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.
§ 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 ZSE-A w Kole o kwotę 3 100,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń
szkolnych i sali gimnastycznej.
§ 0830 Wpływy z usług
Zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 1000,00 zł w związku ze
świadczonymi usługami.
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Zwiększa się plan dochodów w ZSE-A w Kole o kwotę 33,00 zł w związku ze sprzedażą
makulatury.
§ 0970 Wpływy z równych dochodów
Zwiększa się plan dochodów w:
- ZSE-A w Kole o kwotę l 240,00 zł, m.m. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku i zasiłków
oraz innych dochodów,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 1 000,00 zł w związku z wpłatami za wodę.
rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące o kwotę 13 994,00 zł
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów
i ich duplikatów
Zwiększa się plan dochodów w LO w Kole w związku z wydawaniem duplikatów świadectw
szkolnych.
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytoriałnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Zwiększa się plan dochodów w LO w Kole w
rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
Zwiększa się plan dochodów w ZST w Kole:
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek załiczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
W związku z wynajmem placu manewrowego do nauki jazdy
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

związku z wynajmem sali gimnastycznej.
o kwotę 24 320,00 zł
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w związku ze sprzedażą środków trwałych - wyposażenia Warsztatów Szkolnych.
d) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 14053,64 zł

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 13 215,00 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 (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-
1.3111.334.2018.7 z dnia 11.09.2018) z przeznaczeniem dla DPS w Kole ul. Poniatowskiego 21 na
dofinansowanie remontów bieżących w domach pomocy społecznej.
rozdzial85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 838,64 zł
§ 0640 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole z tytułu wyższych niż przewidywane kwot odsetek
na rachunkach bankowych oraz z wpływem niezaplanowanych kosztów upomnienia i zwrotów
środków z lat ubiegłych.

e) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 77456,00 zł
rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze o kwotę 40000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług
Zwiększa się plan dochodów ZOEW z tytułu dowozu dzieci do szkoły oraz żywienia dzieci
i pracowników.
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 37456,00 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 ZOEW w Kole z tytułu czynszu za wynajem biur i noclegi.
§ 0830 Wpływy z usług
Zwiększa się plan dochodów w:
- ZOEW w Kole o kwotę 20787,00 zł, za zakwaterownie wyżywienie,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 10 000,00 zł, w związku z wpłatami za wyżywienie,
zakwaterowanie oraz świadczone usługi noclegowe.

j) 855-Rodzina
rozdział 85508- Rodziny zastępcze
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole w związku z tytułem wykonawczym dotyczącym
nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych na dziecko w rodzinie zastępczej.

o kwotę
o kwotę

413,54 zł
413,54 zł

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 97379476,27 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 8 780 471,63 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 5908984,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 5908984,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 3206 P Łuczywno-
Drzewce".

b) dział 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 800,00 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 800,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem urealnienia planu.

c) dział 710-Działalność usługowa o kwotę 443435,49 zł
rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 443435,49 zł
Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu pn. "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów
publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego ":
- celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań o kwotę 27 765,00 zł,
- w celu sfinansowania części wydatków w 2019 r. o kwotę 415670,49 zł.
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d) dział 750-Administracja publiczna o kwotę 31 000,00 zł
rozdział 75019- Rady powiatów o kwotę 1000,00 zł
Zmniejsza się plan w Starostwie Powiatowym w Kole celem urealnienia planu.
rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 30 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52 000,00 zł na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego,
oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole" celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 22 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały i wynika ze zwiększenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na zadanie
pn. "System wczesnego wykrywania pożaru".

e) dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6 436,00 zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

o kwotę 6 436,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

f) dział 80l-0świata i wychowanie o kwotę 2 167689,29 zł
rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.
rozdział 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 5586,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.
rozdział 80115 - Technika o kwotę 33042,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu w:
- ZST w Kole o kwotę: 13 500,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę: 15 559,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę: 5 500,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę: 2 667,00 zł.
Różnica w kwocie 4 184,00 zł stanowi kompensatę §§ w postanowieniu uchwały.
rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 3 300,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem urealnienia planu.
rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące o kwotę 19 775,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu w:
- ZST w Kole o kwotę: 9 900,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę: 900,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę: 9 159,00 zł.
Różnica w kwocie 184,00 zł stanowi kompensatę §§ w postanowieniu uchwały.
rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe o kwotę 938247,91 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu w:
- ZST w Kole o kwotę 49 000,00 zł
- ZSP w Kłodawie 2 562,00 zł
Różnica w kwocie l 621,00 zł wynika z kompensaty § 4210 w postanowieniu uchwały.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 924 806,91 zł na realizację projektu pn. "Nowoczesne
technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszarufunkcjonalnego
powiatów tureckiego i kolskiego" w związku z koniecznością sfinansowania części wydatków w roku
2019 r.
Różnica w kwocie 36 500,00 zł wynika z kompensaty § 6050 i wynika ze zwiększenia planu na zadanie pn.
"Przebudowa drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole ".
rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu.
rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 6 130,00 zł
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Zmniej sza się plan wydatków celem urealnienia planu w:
- ZST w Kole o kwotę 3 100,00 zł
- ZSP w Kłodawie 3 030,00 zł
rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 9366,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 900,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 8 466,00 zł,
rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 1149242,38 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań:
- w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 821,38 zł,
- w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę l 148421,00 zł, na nagrody Starosty z okazji Dnia
Edukacji Narodowej oraz wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych.

g) dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 160 108,33 zł
rozdział 85195 - Pozostała działalność o kwotę 160 108,33 zł
Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu pn. " Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między
podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nr DZ-I-1.9024.7.3.17 z 21.09.20181'. o nie uruchomieniu
wszystkich środków finansowych jakie zostały zabezpieczone na ten projekt na 20181'. i koniecznością
przesunięcia tych środków na 2019 l'.

h) dział 852 -Pomoc społeczna o kwotę 9 645,52 zł
rozdział 85218- Pozostałe centra pomocy rodzinie o kwotę 9 645,52 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PCPR w Kole celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań, w tym w ramach projektu "Z Troską ... " o kwotę 6 300,23 zł.

i) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 9 560,00 zł
rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 9 560,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PUP w Kole celem urealnienia planu.

j) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24 318,00 zł
rozdział 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 350,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSP w Kłodawie celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.
rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 508,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 14919,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 8541,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

k) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 17495,00 zł
rozdział 92195 - Pozostała działalność o kwotę 17495,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem dostosowania planu do
zakresu realizowanych zadań.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 195660,08 zł
a) dział 600- Transport i łączność

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe
o kwotę 121100,00 zł

o kwotę 121 100,00 zł
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Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup
materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów.

b) dział 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 800,00 zł
rozdział 7000S-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 800,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na remont dachu na budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Kole przy ul. Sienkiewicza 1.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w tym rozdziale.

c) dział 710-Działalność usługowa o kwotę 27765,00 zł
rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 27765,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. " Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów
publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego" w związku
z przedłużeniem okresu jego realizacji.

d) dział 750 - Administracja publiczna
rozdział 75019- Rady powiatów
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w
- zakup środków żywności o kwotę 1 000,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy § § w planie wydatków w tym rozdziale.
- na zadanie pn. "Elektroniczny system.głosowania wraz z systemem cyfrowej transmisji obrad"
o kwotę 30 000,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z rozdziału 75020.
rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 1 944,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na zakup materiałów
i wyposażenia. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.
rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 17 495,00 zł
Zwiększa się plan w Starostwie Powiatowym w Kole na wydatki związane z promocją powiatu.
Rozdział 75095 - Pozostałą działalność o kwotę 2 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z tytułu składek na WOKISS i ZPP.
Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków budżetu powiatu z lat ubiegłych.

e) dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6436,00 zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

o kwotę 6 436,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących
strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na dofinansowanie do studiów
podyplomowych pracownika cywilnego.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy § § w planie wydatków.

f) dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 564 300,00 zł
rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 564 300,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na rezerwę ogólną.

g) dział 80l-0świata i wychowanie
rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole:
- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 5 983,00 zł,
- wywóz nieczystości, ochronę mienia i ścieki: 2 000,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne: 166744,00 zł.
Środki na te cele pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w tym rozdziale oraz z ze
zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.
rozdział 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 54503,00 zł
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole:
- na ubezpieczenie samochodu, na zabezpieczenie płatności na Bank Żywności, na wywóz

o kwotę 52439,00 zł
o kwotę 31 000,00 zł

Kole na:

o kwotę
o kwotę 2 082 915,38 zł

174727,00 zł
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nieczystości, ścieki, monitoring, zakup znaczków pocztowych: 5 586,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w tym rozdziale.
- na wynagrodzenia i pochodne: 48 917,00 zł.
Środki na te cele pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.
rozdzial80115 - Technika o kwotę 894216,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
a) ZST w Kole o kwotę 245 662,00 zł:

- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 5 983,00 zł
- na wynagrodzenia i pochodne, na zapłatę za badania lekarskie profilaktyczne i okresowe
pracowników, na zakup materiałów i wyposażenia: 239679,00 zł

Środki na ten cel pochodzą z dochodów oraz ze zmniej szenia planu wydatków w rozdz.80 195
w Starostwie Powiatowym w Kole.
b) ZSE-A w Kole o kwotę 147024,00 zł:

- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 5 983,00 zł
- na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, na zakup pomocy naukowych, usług
telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia: 20 036,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne: 121 005,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z dochodów oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195
w Starostwie Powiatowym w Kole.
c) ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 295218,00 zł:

- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 4 483,00 zł
- na zakup druków oraz nasion do siewu, na wypłatę diet i zwrot kosztów podróży pracownikom,
na ubezpieczenie środków transportowych oraz na wydatki z tytułu ścieków: 7 800,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne: 282 935,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z dochodów oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195
w Starostwie.
d) ZSP w Kłodawie o kwotę 210 496,00 zł:

- na wynagrodzenia oraz regulacje odpisu na ZFŚŚ, na zakup oleju opałowego do centralnego
ogrzewania: 15 602,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- na wynagrodzenia i pochodne: 194 894,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą z dochodów oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195
w Starostwie Powiatowym w Kole.
Różnica w kwocie 4 184,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
Uchwały.

rozdzial80117 - Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 116263,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole na wynagrodzenia i pochodne, na zakup materiałów
i wyposażenia, na badania lekarskie profilaktyczne i okresowe pracowników, zakup energii.
Środki na ten cel pochodzą z dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze
zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.
rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące o kwotę 626 876,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
a) ZST w Kole o kwotę 85 750,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, na badania lekarskie

profilaktyczne i okresowe pracowników, na zakup środków trwałych, zakup środków
dydaktycznych i książek.

Środki na ten cel pochodzą z dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz
z rozdziału 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.
b) ZSE-A w Kole o kwotę 59 775,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
c) ZSP w Kłodawie o kwotę 46246,00 zł:
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-na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 4487,00 zł
-na wynagrodzenia 41 759,00 zł.
Środki na te cele pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w tym rozdziale oraz ze
zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.
d) LO w Kole o kwotę 435 197,00 zł
- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 4483,00 zł
- na zapłatę składki ZUS płatnika: 300,00 zł
- na wynagrodzenia i pochodne: 430414,00 zł.
Różnica w kwocie 92,00 zł wynika z kompensaty w postanowieniu uchwały w § 4120.
Środki na ten cel pochodzą z dochodów oraz ze zmmejszerua planu wydatków w rozdziale 80195
w Starostwie Powiatowym w Kole.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 3773,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole o kwotę 41 894,00 zł w tym na:
- wynagrodzenia, na zakup środków trwałych oraz na opłatę egzekucji komorniczej w związku z
wydaniem nakazu zapłaty należności:5 394,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole": 36 500,00 zł
Różnica w kwocie 38 121,00 zł wynika z kompensaty w postanowieniu uchwały § 4210 (1 621,00 zł)
oraz z kompensaty § 6050 (36 500,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z dochodów, z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz z rezerwy
ogólnej.
rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 140 751,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole:
- na ubezpieczenie samochodu: l 000,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w tym rozdziale.
- na wynagrodzenia i pochodne: 139751,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.
rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 70 985,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w :
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 3 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń
i pochodnych,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 67 285,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu pieców
do centralnego ogrzewania i przeglądu gaśnic oraz celem urealnienia planu (3 830,00 zł) oraz na
wynagrodzenia i pochodne (63 455,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze zmniejszenia planu
wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.
rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 821,38 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 821,38 zł na opłacenie działań związanych z podsumowaniem
i zakończeniem projektu .Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego ".
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy § § w planie wydatków w tym rozdziale.

k) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 23312,70 zł
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 13 215,00 zł
Zwiększa się plan wydatków dla DPS w Kole ul. Poniatowskiego 21 na dofinansowanie remontów
bieżących w domach pomocy społecznej.
Środki na ten cel pochodzą z ze zwiększenia planu dotacj i celowych na 2018 rok.
rozdział 85218- Pozostałe centra pomocy rodzinie o kwotę 10097,70 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole:
- na wydatki związane z realizacja projektu pn."Z Troską ... " w kwocie 6 300,23 zł,
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- na zakup kwalifikowanych certyfikatów do podpisów elektronicznych oraz na wydatki związane
z realizacją części zapisów nakazu po przeprowadzonej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy:
3 797,47 zł.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§
w planie wydatków.

l) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 9 560,00 zł
rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 9 560,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole na składki na Fundusz Pracy oraz z tytułu różnych
opłat i składek. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w tym
rozdziale.

ł) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 306 032,00 zł
rozdział 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 13320,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie na wynagrodzenia i pochodne. Środki na ten cel
pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w tym rozdziale oraz ze zmniejszenia
planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.
rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 55 708,00 zł
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole:
- na ubezpieczenie samochodu oraz na wydatki związane z dowozem dzieci do szkoły i wyżywienia:
40 508,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie
wydatków w tym rozdziale.
- na wynagrodzenia: 15 200,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie
Powiatowym w Kole.
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 73 270,00 zł
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole:
- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 2 991,00 zł,
- na wydatki związane z umową zlecenie za usługi informatyczne, udział w Zespole Orzekającym
PPP, wykonywanie czynności Inspektora BHP i Inspektora Danych Osobowych, za energię cieplną
i elektryczną, na zakup materiałów na remont i wywóz gruzu: 14919,00 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne: 55 360,00 zł.
Środki na te cele pochodzą z przesunięć pomiędzy § § w planie wydatków w tym rozdziale oraz ze
zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 163734,00 zł
Zwiększa się plan w ZOEW w Kole o kwotę 88 371,00 zł:
- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 1 496,00 zł,
- na wydatki na m.in. Bank Żywności, ubezpieczenie samochodu, na podatek od nieruchomości, na
usługi: 13 997,00 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne: 72 878,00 zł
Środki na te cele pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w tym rozdziale oraz z ze
zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.
Zwiększa się plan w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 80363,00 zł:
- na zakup materiałów biurowych, produktów do przygotowywania posiłków, za gaz, na
przeprowadzenie przeglądów w kotłowni gazowej i na usługi telekomunikacyjne: 10 000,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z ze zwiększonego planu dochodów.
- na wynagrodzenia i pochodne:70 363,00 zł
Różnica w kwocie 5 000,00 zł wynika z kompensaty §§ w pos owieniu uchwały.

Przew niczący Rady Powiatu

Marek Tomicki
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