
UCHWALA NR 0025.2.4.2014
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie: wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego
na 2015 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (j.t. - Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (j.t. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. ) Zarząd Powiatu
Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. W postanowieniu projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia
budżetu powiatu kolsldego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
l) § l ust. 1 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się dochody budżetu powiatu kolsldego na 2015 rok
w wysokości 73 695 545,00 zł

z tego:
dochody bieżące
dochody majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 1"

2) § 2 ust. 1 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:
"Ustala się wydatki budżetu powiatu kolsldego na 2015 rok

w wysokości

w wysokości 69 695 545,00 zł
w wysokości 4 000 000,00 zł

72 679 481,08 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2"

3) § 2 ust. 2 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:
"Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące

w wysokości 66328481,08 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2"
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2"

4) § 2 ust. 3 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:
"Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe

w wysokości 6 351000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5"

5) § 4 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:
,,1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1 016063,92 zł stanowi
nadwyżkę budżetu powiatu, którą przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty
kredytów zaciągniętych na rynku krajowym".
2. Ustala się:

- Przychody budżetu powiatu
- Rozchody budżetu powiatu

zgodnie z załącznikiem nr 8".
6) § 7 ust. 1 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się rezerwy: ogólną
zgodnie z załącznikiem Nr 2"

7) po § 10 dodaje się § 10 a w brzmieniu:
"Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu
Kolskiego w roku budżetowym 2015 do sumy 867 600,00 zł na okres nie dłuższy niż
3 lata".

w wysokości
w wysokości

0,00 zł
1 016063,92 zł

w wysokości 217 123,98 zł

2. W załączniku Nr l do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia
budżetu powiatu kolsldego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
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- zwiększa się plan dochodów o kwotę 15951,00 zł w następujących pozycjach:

Dział 80 l rozdz. 80195 § 0750 7 551,00 zł kwota po zm. 7551,00 zło kwotę

Dział 854 rozdz. 85406 § 2320 8400,00 zło kwotę 8400,00 zł kwota po zm.

3. W załączniku Nr 2 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia
budżetu powiatu kolskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 232000,00 zł w następującej pozycji:

Dział 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 52937,00 zł kwota po zm. 302 196,00 zł

Dział 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 97063,00 zł kwota po zm. 217123,98 zł

Dział 80 l rozdz. 80120 § 4300 o kwotę 7000,00 zł kwota po zm. 57304,00 zł

Dział 854 rozdz. 85410 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł kwota po zm. 69716,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4260 o kwotę 20000,00 zł kwota po zm. 241 200,00 zł

Dział 900 rozdz. 90095 § 4410 o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 900 rozdz. 90095 § 4420 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 900 rozdz. 90095 § 4700 o kwotę 15000,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 24000,00 zł kwota po zm. 0,00 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 447951,00 zł w następującej pozycji:

Dział 750 rozdz. 75020 § 4410 o kwotę 5000,00 zł kwota po zm. 20000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020 § 4420 o kwotę I 000,00 zł kwota po zm. l 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020 § 4700 o kwotę 15000,00 zł kwota po zm. 31 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020 § 6050 o kwotę 24000,00 zł kwota po zm. 304000,00 zł

Dział 757 rozdz. 75704 § 8020 o kwotę 350 000,00 zł kwota po zm. I 332 311, lOzł

Dział 80 I rozdz. 80120 § 6050 o kwotę 7000,00 zł kwota po zm. 7000,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80195 § 4260 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 500,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80195 § 4270 o kwotę 680,00 zł kwota po zm. 680,00 zł
Dział 80 I rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 598,00 zł kwota po zm. 598,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80195 § 4390 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 500,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80195 § 4400 o kwotę 4942,00 zł kwota po zm. 4942,00 zł
Dział 80 l rozdz. 80195 § 4430 o kwotę 331,00 zł kwota po zm. 331,00 zł

Dział 854 rozdz. 85406 § 4240 o kwotę 8400,00 zł kwota po zm. 18500,00 zł

Dział 854 rozdz. 85410 § 4220 o kwotę 30000,00 zł kwota po zm. 385000,00 zł

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu ,owi Ko ki~O/

Ob iZ.Jej
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UZASADNIENIE
do Uchwały 0025.2.4.2014
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.

W przedłożonym Radzie Powiatu projekcie budżetu powiatu na 2015 rok dokonuje
się następujących zmian:
l. Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole z

tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 7 551,00 zł. Otrzymane dochody
przeznacza się na wydatki związane z administrowaniem budynku (dz. 801, rozdz. 80195)

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 854/Edukacyjna opieka
wychowawcza! rozdz. 85406/Poradnie psychologiczno-pedagogicznel o kwotę 8 400,00 zł
z tytułu przeprowadzanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Kole badań i
wydawania opinii oraz orzeczeń dla dzieci z autyzmem ze szkół prowadzonych przez
Powiat Turecki. Dochody z tego tytułu przeznacza się dla Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Kole na zakup pomocy dydaktycznych.

3. Zmienia się klasyfikację budżetową działu i rozdziału w planie wydatków z tytułu opłat i
kar za korzystanie ze środowiska w sposób następujący:
- z działu 900/Gospodarka komunalna i ochrona środowiska!, rozdz. 90095/Pozostała
działalnośćl
§ 441 O/Podróże służbowe krajowej - 5 000,00 zł
§ 4420/Podróże służbowe zagranicznej - I 000,00 zł
§ 4700/Szkolenia pracowników/ - 15000,00 zł
§ 6050/Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ - 24000,00 zł

- na dział 7501Administracja publiczna!, rozdz. 75020/Starostwa Powiatowel
§ 441 O/Podróże służbowe krajowej - 5 000,00 zł
§ 4420/Podróże służbowe zagranicznej - l 000,00 zł
§ 4700/Szkolenia pracowników/ - 15 000,00 zł
§ 6050/Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ - 24 000,00 zł

4. Zmienia się plan wydatków między §§ w Liceum Ogólnokształcącym w Kole w dz.
80 1I0świata i wychowanie /rozdz. 80 l20/Licea ogólnokształcącej o kwotę 7 000,00 zł.
Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na
wykonanie dokumentacji technicznej do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu
parkingowo-apelowego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych".

5. Zmienia się plan wydatków między §§ w ZS ReKU w Kościelcu w dz. 8541 Edukacyjna
opieka wychowawcza/ rozdz. 85410 lInternaty i bursy szkole 1o kwotę 30 000,00 zł.
Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i energii a zwiększa się plan na zakup
środków żywności.

6. Zmniejsza się:
rezerwę ogólną budżetu powiatu w dz. 758 /Różne rozliczenia! rozdz. 75818/Rezerwy
ogólne i celowelokwotę 97 063,00 zł,

- rozchody budżetu powiatu o kwotę 200000,00 zł oraz wydatki na spłatę odsetek od
kredytu w wysokości 52937,00 zł z tytułu nie zaciągnięcia planowanego kredytu w
roku budżetowym 2014 w wysokości 2 000 000,00 zł.

7. W związku z pismem Pani Dyrektor SP ZOZ w Kole w sprawie zobowiązań zasądzonych
przez sądy (wyroki: Sądu Apelacyjnego i Okręgowego) dotyczących odszkodowań za
doznane krzywdy podczas leczenia w SP ZOZ w Kole, Zarząd Powiatu wnosi o udzielenie
poręczenia w wysokości 867600,00 zł (350000,00 zł - 2015 L, 290 000,00 zł - 2016 r.
227600,00 zł -2017 L) na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego
komercyjnego w wysokości 482 000,00 zł na okres nie dłuższy niż 3 lata.

8. Zabezpiecza się w planie wydatków środki w wysokości 350000,00 zł na ewentualne
wypłaty z tytułu poręczenia kredytu bankowego w wysokości 482 000,00 zł planowanego
do zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kole.
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Powyższe zmiany wynikają z:
Uchwały Nr SO-0952/48/5/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 r. wyrażającej opinię o przedłożonym
przez Zarząd Powiatu Kolskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na
2015 rok,
- korekt finansowych planów złożonych po otrzymaniu projektów planów finansowych
przez Dyrektorów: ZS ReKU w Kościelcu iLiceum Ogólnokształcącego w Kole.

- pisma Pani Dyrektor SP ZOZ w Kole o ustanowienia zabezpieczenia kredytu w
wysokości 482 000,00 zł.

Z-ea ~ACZELNIKAWY1r11t2F,n_nsćw
Ęwa ;:::::LCZJIńsko
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