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Załącznik nr 19
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018
z dnia II stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok

Pan
Stanisław Maciaszek
Burmistrz
Miasta Koła

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018
11 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek
(\

powiatu

kolskiego

na 2018 rok Zarząd Powiatu Kolskiego

przekazuje

z dnia

budżetowych

plan dochodów

'-~

i wydatków budżetowych na 2018 rok.

Dział 921

104420,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

101 420,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki
§ 2310 -

Dotacje
celowe
przekazane
grmme na zadania
podstawie porozumień (umów) między jednostkami

bieżące
realizowane
na
samorządu terytorialnego

na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.
Rozdział 92118 - Muzea
§ 2710 -

3000,00 zł

Dotacja
celowa
na pomoc
finansową
samorządu terytorialnego
na dofinansowanie

udzielaną
własnych

na wydanie publikacji "Stulecie czynu niepodległościowego

między
jednostkami
zadań bieżących

na Ziemi Kolskiej".
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Z poważaniem

/wfflYiw~
(y~reya~aszeWSki
'-o

Załącznik nr 20
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018
z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok

Pan
Artur Szafrański
Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych
I Remontów
Starostwa Powiatowego w Kole

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018
11 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek
powiatu

kolskiego

na 2018 rok Zarząd Powiatu Kolskiego

przekazuje

z dnia

budżetowych

plan dochodów

i wydatków budżetowych na 2018 rok.
WYDATKI
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
Dział 755

2360

4210
4300

Rozdział

75515

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

- 250416,00

zł

250416,00 zł

121 451,76

5512,48
123451,76

są to wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w związku z wejściem w życie ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. 2015.1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
która nakłada na powiat realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy
prawnej i utworzeniu na terenie powiatu kolskiego czterech punktów obsługi. Zgodnie z w/w
ustawą powiat musi powierzyć prowadzenie połowy punktów (dwóch) nieodpłatnej pomocy
prawnej na rzecz organizacji pozarządowej.
Wydatki na zadania własne:
Dział 801

Rozdział

80130

- 2199654,01

zł

2 199 654,01 zł
50000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

131 249,83

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

96358,33

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

136869,59

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

1 695917,45

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

89258,81

Wydatki majątkowe w kwocie 50000,00
Zespole Szkół ReKU w Kościelcu".

o

zł na zadanie pn.: "Budowa Sali sportowej w

Projekt pn.: "Nowoczesne
technologie w kształceniu zawodowym elementem
rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego
- 2 149654,01 zł
w tym dofinansowanie z budżetu:
- UE (95%)
- 1 923 525,61 zł wydatki kwalifikowane,
- wkład własny powiatu (5%) 89258,81 zł wydatki kwalifikowane,
- wkład własny powiatu
136869,59 zł wydatki niekwalifikowane.
Projekt jest realizowany od 2017 r. na terenie powiatu tureckiego i kolskiego. W 2018 r.
planuje się zakup urządzeń i sprzętu dydaktycznego stanowiącego wyposażenie pracowni i
warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Kole oraz promocję Projektu.
Łączna wartość szacunkowa realizowanych działań to: 3.399.919,38 zł, z tego:
2017rok
- 1477873,53zł
(wkładwłasny
- 173871,60zł)
2018 rok - 2 149654,01 zł (wkład własny - 226 128,40 zł).
Jednostką realizującą ww. projekt jest Starostwo powiatowe w Kole.

W budżecie powiatu kolskiego zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej w wysokości 100 000,00 zł na zadanie: "Dofinansowanie do zakupu
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kole". (dz. 754, rozdział 75411 § 6170 100 000,00 zł).
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Z poważaniem
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Załącznik nr 21
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.153.227.2018
z dnia II stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok

Pan
Marek Woźniak
Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34
61 -714 Poznań

Szanowny Panie Marszałku,

o

'lJ

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia
11 listopada 2018 r. Nr 0025.153.227.2018 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych
jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2018 rok zabezpieczono środki na:
- dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego
(HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim
w wysokości 93291,00 zł (w dziale 851, rozdz. 85141 § 6300)
- dotację na pomoc finansową 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 wysokości 347 508,20 zł (w dziale 851, rozdz. 85195 § 6639)
z podziałem na następujące lata:
2017 rok2018 rok 2019 rok-

6950,16zł,
184 179,35 zł,
156378,69 zł.

Powyższy projekt został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na
lata 2018-2027
(Uchwała
Rady Powiatu Kolskiego Nr XLII/289/2017
z dnia
28 grudnia 2017 roku).

Z poważaniem
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UCHWALA Nr 0025.153.228.2018
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie:

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu
kolskiego.

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
(j.t. Dz. U. 2017.2077) oraz w związku z § 8 ust.
Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
2018 r. Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co

o

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
3 Uchwały Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu
uchwały budżetowej powiatu kolskiego na
następuje:

§1
Przekazuje się uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 0025.153.228.2018
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 11 stycznia 2018 r.

o

Na mocy art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
(j.t. Dz. U. 2017.2077) oraz w związku z § 8 ust. 3 Uchwały
Nr XL1I/289/20 17 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały
budżetowej powiatu kolskiego na 2018 r. Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje uprawnienia
kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza
rok budżetowy. Powinno to przyczynić się do zwiększenia racjonalności w gospodarowaniu
środkami publicznymi.

W związku z powyższym projekt uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadny.
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Załącznik
do Uchwały Nr 0025.153.228.2018
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie
przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych powiatu kolskiego

Wykaz jednostek powiatu kolskiego, których kierownikom
do zaciągania zobowiązań.
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się uprawnienia

1. Liceum Ogólnokształcące w Kole,
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie,
3. Zespół Opiekuńczo-Edukacyj no- Wychowawczy w Kole,
4. Zespół Szkół Technicznych w Kole,
5. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole,
6. Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,
7. Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21,
8. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole,
9. Powiatowy Urząd Pracy w Kole,
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole,
11. Starostwo Powiatowe w Kole.
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przekazuje
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