
UCHWAŁA NR 0025.96.130.2016
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 09 listopada 2016 roku

w spra ie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

a podstawie art. 222 ust. 4 i257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych
(t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

W Uchrale Nr XV/I07/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwaly budżetowej Powiatu
Kolski go na 2016 rok ze zmianami (Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XV1/112/2016 z dnia 28
styczni" 2016 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XVII/119/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku,
Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XVIII/120/2016 z dnia 11 marca 2016 roku, Uchwala Rady
Powiat Kolskiego Nr XIX/127/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego
Nr Xj135/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXII/139/2016
z dnia 5 maja 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIII/142/2016 z dnia 30 czerwca
2016 r ku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.82.113.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku,
Uchwa a Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIV/154/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku, Uchwała Rady
Powiatu Kolskiego Nr XXV/159/2016 z dnia 29 września 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu
Kolskiego Nr XXVI/167/2016 z dnia 27 października 2016 roku) wprowadza się następujące zmiany:

Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 66 550 335,03 zl zrmema SIęl. W

2. W 2 ust. 4 Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzą owej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości
89 2410,00 zł zmienia się pomiędzy §§.

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

ydatki budżetu powiatu na 2016 rok zmniejsza się o kwotę 552537,00 zł w następujących
ozycjach:

Dzi ł 700 rozdz. 70005 § 4300 (zadania zlecone) o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 2679,62 zł

Dzi 1754 rozdz. 75411 § 4180 (zadania zlecone)
Dzi ł 754 rozdz. 75411 § 4550 (zadania zlecone)

o kwotę
o kwotę

7 127,00 zł
400,00 zł

kwota po zm.
kwota po zm.

493 552,00 zł
100,00 zł

Ozi ł758 rozdz. 75818 §4810 o kwotę 544510,00 zł kwota po zm. 28 154,20 zł

ydatki budżetu powiatu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 552 537,00 zl w następujących
ozycjach:
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Dział 700 rozdz. 70005 § 4590 o kwotę 7 010,00 zł kwota po zm. 7 010,00 zł

Dział 700 rozdz. 70005 § 4610 (zadania zlecone) o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 500,00 zł

Dział 710 rozdz. 71012 § 4300 o kwotę 2500,00 zł kwota po zm. 144500,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020 § 4210 o kwotę 100 000,00 zł kwota po zm. l 233 000,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4210 (zadania zlecone) o kwotę 7 127,00 zł kwota po zm. 115 470,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4410 (zadania zlecone) o kwotę 400,00 zł kwota po zm. 4400,00 zł

Dział 80 I rozdz. 80120 § 2540 o kwotę 50000,00 zł kwota po zm. 257 158,00 zł

Dział 801 rozdz. 80195 § 4210 o kwotę 170 000,00 zł kwota po zm. 238416,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195 § 4300 o kwotę III 000,00 zł kwota po zm. 376494,23 zł

Dział 852 rozdz. 85201 § 2320 o kwotę 104000,00 zł kwota po zm. 558 000,00 zł

4. W Z łączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotację dla:
) jednostek sektora finansów publicznych

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
dział 852, rozdział 8520 l § 2320 o kwotę 104 000,00 zł do wysokości 558 000,00 zł

) jednostek spoza sektora finansów publicznych
dla Placówek oświatowych niepublicznych
dział 801, rozdział 80120 § 2540 o kwotę 50 000,00 zł do wysokości 257 158,00 zł

5. Ust oną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 572 664,20 zł zmniejsza się o
kwo ę 544510,00 zł do wysokości 28 154,20 zł,

§2

W pozos ałej części uchwała pozostaje bez zmian.



Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.96.130.2016

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 09 listopada 2016 roku

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się
a) dzi il 758- Różne rozliczenia

roz ział 75818- Rezerwy ogólne i celowe
ZIm iejsza się plan rezerwy ogólnej.

o kwotę 552537,00 zł
o kwotę 544 510,00 zl

kwotę 544510,00 zl

b) dzią] 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę
rozdział 70005- Gospodarka gruntami inieruchomościami (zadania zlecone)

o kwotę
Z rejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem dostosowania
rea izowanych zadań.

500,00 zł

500,00 zl
planu do zakresu

c) dzi ł 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę
roz ział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

I O kwotę 7527,00 zł
ZnJni,ejSZasię plan wydatków w KPPSP w KoJe celem dostosowania palu do zakresu realizowanych

za in.
2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się
a) dZi,ł 700- Gospodarka mieszkaniowa

roz~zial 70005- Gospodarka gruntami inieruchomościami
w ty : zadnia własne 7010,00 zł,

zadania zlecone 500,00 zł
Z iększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na wypłacenie
od zkodowania (7 010,00 zł) oraz na uiszczenie opłaty sądowej (500,00 zł).

7527,00 zł

o kwotę
o kwotę

o kwotę

552 537,00 zł
7510,00 zł

7510,00 zł

b) dzi ł 710- Działalność usługowa o kwotę 2 500,00 zł
roz ział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 2500,00 zł
Z .ększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wykonanie projektu podziału wydzielenia pasa
drogowego - drogi powiatowej w Górkach, gm. Kłodawa.

c) dzi1ł 750- Administracja publiczna
roz zia175020- Starostwa powiatowe
Z iększa się plan wydatków w Starostwie
rea izowanych zadań.

o kwotę 100 000,00 zł
o kwotę 100 000,00 zł

Powiatowym celem dostosowania planu do zakresu

d) dzi ł 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7527,00 zł
roz ział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

O kwotę 7527,00 zł
Z iększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na zakup umundurowania
wy osażenia oraz na delegacje krajowe funkcjonariuszy.

e) dzi,.•801- Oświata iwychowanie o kwotę 331 000,00 zł
rozrzial 8~120- L~cea ogólnokszta.lcące , ,. .kwot~ 50 000,00 zł
Zw ększa SIę dotację z budżetu powiatu dla placowek oświatowych niepublicznych.
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roz ział 80195- Pozostała działalność kwotę 281 000,00 zł
Zwi ksza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem urealnienia planu.

f) dzia;ł852- Pomoc społeczna o kwotę 104000,00 zł
roz1ział 85_201- P~acówki opiekuń~zo-wychowawcze . k~o~ę, 104 000,0.0 zł ,
ZWI ksza SIę dotacje z budżetu powiatu na dofinansowame pobytu dzieci W placówkach opiekuńczo-
wyc owawczych.

NrIf!:,J K
WYDII . I NSÓW
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