
UCHWAŁA NR 0025.9.14.2015
ZARZĄDU POW lA TU KOLSKIEGO

z dnia 11 lutego 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U.
2013.885 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

W Uchwale Nr 111/13/2014 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2015 rok ze
zmianami (Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.7.10.2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku)
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące wynoszące 66328481,08 zł zmienia się pomiędzy
§§, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały
budżetowej.

2. W § 2 ust. 4 pkt 1 Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości
8 684 615,00 zł w zmienia się pomiędzy §§.

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

- Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zmniej sza się o kwotę 1 328,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 700 rozdz. 70005 § 4390 (zadania zlecone) o kwotę 228,00 zł kwota po zm. 5072,00 zł

Dział 750 rozdz. 75045 § 4170 (zadania zlecone) o kwotę I 100,00 zł kwota po zm. 14900,00 zł

- Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się o kwotę I 328,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 700 rozdz. 70005 § 4610 (zadania zlecone) o kwotę 228,00 zł

I 100,00 zł

kwota po zm. 228,00 zł

l 600,00 złDział 750 rozdz. 75045 § 4210 (zadania zlecone) o kwotę kwota po zm.

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§ 3

Przewodniczący
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.9.14.2015
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia 11 luty 2015 roku

Dokonuje się zmian w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w ramach wydatków na zadania
zlecone:

a) z przeznaczeniem na zapłatę zaliczki na poczet ogłoszeń sądowych - kwotę 228,00 zł (dzia! 700,
rozdział 70005),

b) z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej -
kwotę 1 100,00 zł (dział 750,rozdzial 75045).

Środki na w/w cele pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
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