
UCHWALA NR X/75//2015
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz.
U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. -
Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 111/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej powiatu
kolskiego na 2014 rok ze zmianami (Uchwala Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.7.10.2015 z dnia
28 stycznia 2015 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.9.14.2015 z dnia 11 lutego 2015
roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr V/32/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, Uchwała Rady
Powiatu Kolskiego Nr V1/37/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.15.25.2015 z dnia 01 kwietnia 2015 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr VII/46/2015 z
dnia 30 kwietnia 2015 roku, Rady Powiatu Kolskiego Nr VII1/65/2015 z dnia 28 maja 2015 roku,
Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.25.33.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku, Rady Powiatu
Kolskiego Nr IX/70/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025.30.41.2015 z dnia 08 lipca 2015 roku, Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.33.45.2015 z dnia 12
sierpnia 2015 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § l ust. l Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 73851 059,00 zł zwiększa
się o kwotę 698 089,00 zł do wysokości 74 549 148,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 68 514 059,00 zł zwiększa się o kwotę 698 089,00 zł do wysokości

69 212 148,00 zł,

2. W § l ust. 2 pkt 1 Uchwały budżetowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
W wysokości 8 732 615,00 zł zwiększa się o kwotę 479 539,00 zł do wysokości 9 212 154,00 zł.

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

3. W § 1 ust. 2 pkt 3 Uchwały budżetowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1161 851,00 zł zwiększa się o kwotę 13 750,00 zł do
wysokości l 175 601,00 zł.

4. W § l ust. 2 pkt 4 Uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego określone w załączniku Nr 7
Uchwały budżetowej zmienia się w taki sposób, iż:

po stronie dochodów zmniejsza się:
dział 854, rozdział 85403 § 2310 o kwotę

po stronie wydatków zmniejsza się:
dział 854, rozdział 85403 § 4210 o kwotę

5 20000 zł do wysokości 7800,00 zł

5 20000 zł do wysokości 7800,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
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Dział 854 rozdz.85403 § 0830 o kwotę 5200,00 zł kwota po zm. 65200,00 zł

Dział 921 rozdz.92195 § 0960 o kwotę 2000,00 zł kwota po zm. 2000,00 zł

11. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się nastypujące zmiany:

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 276 072,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 750 rozdz. 75020§ 4270 o kwotę 15000,00 zł kwota po zm. 265 000,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020§ 4430 o kwotę l 040,00 zł kwota po zm. 13960,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411§ 4050 (zadania zlecone) o kwotę 22037,00 zł kwota po zm. 2 766 880,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4180 (zadania zlecone) o kwotę 5500,00 zł kwota po zm. 122506,00 zł

Dział 758 rozdz. 75818§ 4810 o kwotę 50000,00 zł kwota po zm. 255 143,84 zł

Dział 801 rozdz. 80195§ 4300 o kwotę 125 203,00 zł kwota po zm. 45163,92zł

Dział 852 rozdz. 85218§ 4010 o kwotę 33000,00 zł kwota po zm. 482 878,00 zł

Dział 852 rozdz. 85218§ 411O o kwotę 3694,00 zł kwota po zm. 88436,00 zł

Dział 852 rozdz. 85218§ 4120 o kwotę 598,00 zł kwota po zm. 9945,00 zł

Dział 900 rozdz. 90095§ 4390 o kwotę 20000,00 zł kwota po zm. 5000,00 zł

- Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 974161,00 zł w następujących
pozycjach:

Dział 010 rozdz. 01095 § 4590 (zadania zlecone) o kwotę 440 185,00 zł kwota po zm. 440 185,00 zł

Dział 010 rozdz. 01095 § 4610 (zadania zlecone) o kwotę 31 000,00 zł kwota po zm. 31000,00 zł

Dział 020 rozdz. 02095 § 4300 o kwotę 20000,00 zł kwota po zm. 30000,00 zł

Dział 600 rozdz. 60014 § 4280 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. l 600,00 zł

Dział 600 rozdz. 60014 § 4300 o kwotę 29900,00 zł kwota po zm. 886 800,00 zł

Dział 700 rozdz. 70005 § 4300 (zadania zlecone) o kwotę 700,00 zł kwota po zm. 2700,00 zł

Dział 700 rozdz. 70005 § 4390 (zadania zlecone) o kwotę 2800,00 zł kwota po zm. 22 150,63 zł

Dział 700 rozdz. 70005 § 4610 (zadania zlecone) o kwotę 2247,00 zł kwota po zm. 2475,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020 § 4170 o kwotę 15000,00 zł kwota po zm. 25000,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 3070 (zadania zlecone) o kwotę 9000,00 zł kwota po zm. 187447,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4060 (zadania zlecone) o kwotę 3651,00 zł kwota po zm. 394375,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4210 (zadania zlecone) o kwotę 2500,00 zł kwota po zm. 101414,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4260 o kwotę 8527,00zł kwota po zm. 8527,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4270 o kwotę 1 600,00 zł kwota po zm. 1 600,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4300 o kwotę 800,00 zł kwota po zm. 800,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4300 (zadania zlecone) o kwotę 11 993,00 zł kwota po zm. 69 192,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4480 o kwotę l 073,00 zł kwota po zm. l 073,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4610 (zadania zlecone) o kwotę 3000,00 zł kwota po zm. 4000,00 zł

Dział 754 rozdz. 75495 § 4430 o kwotę l 040,00 zł kwota po zm. 1040,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80120 § 4010 o kwotę 33468,00 zł kwota po zm. 5 184435,00 zł

Dział 80 l rozdz. 80130 § 40 l O o kwotę 91735,00zł kwota po zm. 8067333,08 zł
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5. W § 2 ust. l Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 75572 529,21 zł zwiększa
się o kwotę 698 089,00 zł do wysokości 76 270 618,21 zł.

6. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 66 930579,21 zł zwiększa się o kwotę
648089,00 zł do wysokości 67 578 668,21 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

budżetowej.

7. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 8 641 950,00 zł zwiększa się o
kwotę 50 000,00 zł do wysokości 8 691 950,00 zł.

8. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian.:

l) Zmniejsza się wartość zadania pn. "Wykonanie nawierzchni placu przy budynku A od strony
garaży Starostwa Powiatowego w Kole" o kwotę 110 000,00 zł do wysokości 170 000,00 zł.

2) Zwiększa się wartość zadania pn.: "Dofinansowanie do zadania pn.: "Budowa drogi pożarowej w
SP ZOZ w Kole" o kwotę 50 000,00 zł do wysokości 100 000,00 zł.

3) Dodaje się nowe zadanie pn.: "Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku Starostwa
Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 27" o wartości 110 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust. 4 pkt l Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości
8 732 615,00 zł zwiększa się o kwotę 479 539,00 zł do wysokości 9 212 154,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

_ Dochody budżetu powiatu na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 5 200,00 zł w następującej pozycji:

Dział 854 rozdz.85403 § 2310 o kwotę 5200,00 zł kwota po zm. 7800,00 zł

- Dochody budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 703 289 ,00 zł w następuj ących

pozycjach:

Dział 010 rozdz.01095 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 471 185,00 zł kwota po zm. 471 185,00zł

Dział 700 rozdz.70005 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 5 747,00 zł kwota po zm. 91 866,00 zł

Dział 754 rozdz.754 I I § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 2607,00 zł kwota po zm. 4 177607,00 zł

Dział 754 rozdz.75411 § 2440 o kwotę 12000,00 zł kwota po zm. 12000,00 zł

Dział 756 rozdz.75618 § 0490 o kwotę 30000,00 zł kwota po zm. 715 000,00 zł

Dział 852 rozdz.85204 § 2130 o kwotę 13750,00 zł kwota po zm. 13750,00 zł

Dział 853 rozdz.85333 § 2690 O kwotę 160 800,00 zł kwota po zm. 562 800,00 zł
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Dział 851 rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 50000,00 zł kwota po zm. 780000,00 zł

Dział 852 rozdz. 85204 § 40 10 o kwotę 33000,00 zł kwota po zm. 33 000,00 zł

Dział 852 rozdz. 85204 § 4110 o kwotę 5683,00 zł kwota po zm. 24741,00 zł

Dział 852 rozdz. 85204 § 4120 o kwotę 809,00 zł kwota po zm. 3 137,00 zł

Dział 852 rozdz. 85218 § 4170 o kwotę 7500,00 zł kwota po zm. 27500,00 zł

Dział 852 rozdz. 85218 § 430O o kwotę 4050,00 zł kwota po zm. 62050,00 zł

Dział 853 rozdz. 85333 § 4010 o kwotę 137 220,00 zł kwota po zm. l 537967,00 zł

Dział 853 rozdz. 85333 § 411O o kwotę 23 580,00 zł kwota po zm. 284 378,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł kwota po zm. 18 136,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę l 000,00 zł kwota po zm. 41 864,00 zł

12. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
dla:

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
dział 851, rozdział 85111 § 6220 o kwotę 50 000,00 zł do wysokości 780 000,00 zł

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

13. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 305 143,84 zł zmniejsza się o
kwotę 50 000,00 zł do wysokości 255 143,84 zł.

14. W załączniku Nr 11 Uchwały budżetowej zmienia się plan wydatków finansowych z tytułu opłat ikar z
tytułu korzystania ze środowiska określone ustawy Prawo ochrony środowiska
1) Zmniejsza się:

dział 900 rozdz. 90095 § 4390 o kwotę 20 000,00 zł do wysokości 5 000,00 zł,
2) Zwiększa się:

dział 020 rozdz. 02095 § 4300 o kwotę 20000,00 zł do wysokości 30000,00 zł,

Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§4

~

(przeWOdnicząCY
Ra POw/ol,kiego

Marek Tomicki



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/75/2015
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które
wynikają z następujących przyczyn:

I. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach
w kwocie 74 549 148,00 zł.

l.Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 5 200,00 zł
a) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5 200,00 zł

rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 5200,00 zł
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Zmniejsza się plan dochodów w związku z podjęciem uchwały Nr IX/70/2015 przez Radę Miejska w
Dabiu w sprawie uchylenia uchwały Nr III/12/2014 dotyczącej zwrotu kosztów dowozu dzieci
niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbie do SOS- W w Kole.

2.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 703 289,00 zł
a) dział 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 471185,00 zł

rozdział 01095- Pozostała działalność (zadania zlecone) O kwotę 471185,00 zł
§ 2110 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zalecone ustawami realizowane przez powiat
Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2015 L, W

ramach rezerwy celowej, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa
wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Koninie (Pismo Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-1.3111.291.2015.5 z dnia 05 sierpnia 2015L).

b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5747,00 zł
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)

O kwotę 5747,00 zł
§ 2IlO Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zalecone ustawami realizowane przez powiat
Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2015 L (Pisma
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.298.2015.4 z dnia 13.08.2015 L oraz Nr FB-
1.3111.318.2015.5 z dnia 21.08.2015 L).

c) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14607,00 zł
rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 14607,00 zł
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych - 12 000,00 zł
§ 2110 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zalecone ustawami realizowane przez powiat - 2 607,00 zł.
Zwiększa się plan dochodów w wysokości 12000,00 zł związku z przekazaniem środków przez
Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu w ramach Funduszu Wsparcia PSP.
Ponadto zwiększa się plan dotacji celowych na 2015 rok o kwotę 2607,00 zł (Pismo Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.312.2015.4 z dnia 20.08.2015 L).

d) dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem



-2-

o kwotę 30 000,00 zł
rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 30 000,00 zł
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu robót prowadzonych w pasie drogowym.

e) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 13 750,00 zł
rozdział 85204- Rodziny zastępcze o kwotę 13 750,00 zł
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Zwiększa się plan dotacji celowej na 2015 r. w ramach rezerwy celowej (Pismo Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2015.8 z dnia 27.07.2015 r.).

f) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 160 800,00 zł
rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy o kwotę 160800,00 zł
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP (Pismo
Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VIIA021.15.l.2015.AS z dnia 07.08.2015 r.).

g) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
§ 0830 Wpływy z usług
Zwiększa się plan dochodów w SOS-W celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

o kwotę
o kwotę

5200,00 zł
5200,00 zł

h) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92195- Pozostała działalność
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn.

o kwotę
o kwotę

2000,00 zł
2000,00 zł

II. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po
zmianach w kwocie 76 270 618,21 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 276072,00 zł
a) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 16040,00 zł

rozdział 75020- Starostwo powiatowe o kwotę 16040,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem dostosowania planu do
zakresu realizowanych zadań.

b) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 27537,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

O kwotę 27537,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

c) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 50000,00 zł
rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 50 000,00 zł
Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia środków na dotację dla SP ZOZ w Kole.
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d) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 125203,00 zł
rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 125203,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem zabezpieczenia środków na odprawy
dla nauczycieli.

e) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 37292,00 zł
rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 37292,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków PCPR w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.

f) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20 000,00 zł
rozdział 90095- Pozostała działalność o kwotę 20 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków finansowanych z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 974161,00 zł
a) dział 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 471185,00 zł

rozdział 01095- Pozostała działalność (zadania zlecone) O kwotę 471185,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na uregulowanie
zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 20.05.2015
r. Sygn. akt I C 855/12.
Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na 2015 rok.

b) dział 020- Leśnictwo o kwotę 20 000,00 zł
rozdział 02095- Pozostała działalność o kwotę 20 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków finansowanych z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska
określone ustawą Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów
urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90095.

c) dział 600- Transport i łączność o kwotę 30000,00 zł
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 30000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na badania
lekarskie pracowników oraz na zakup usług związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

d) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5747,00 zł
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)

O kwotę 5747,00 zł
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych i ogłoszenia
w prasie (3 500,00 zł) oraz na zaspokojenie roszczeń sądowych (2 247,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 r.

e) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 15000,00 zł
rozdział 75020- Starostwo powiatowe o kwotę 15000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na umowy zlecenia.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

Ponadto, w ramach zadań majątkowych, dokonuje się przesunięcia kwoty 110 000,00 zł poprzez
zmniejszenie wartości zadania pn.:" Wykonanie nawierzchni placu przy budynku A od strony garaży
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Starostwa Powiatowego w Kole" i utworzenie nowego zadania pn.: "Wzmocnienie konstrukcji stropu w
budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 27"

t) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 43 184,00 zł
rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji
Zmienia się zakres przeznaczenia środków w ramach funduszu wsparcia dla Komendy Powiatowej
Policji w Kole, zabezpieczone Uchwałą Rady Powiatu w Kole Nr VIII/65/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
na kwotę 25 000,00 zł, z:" remontu budynku garażowego" na "remont posesji w Kole przy ul. Prusa 7
i budynku garażowego oraz zakup blaszanych garaży".

rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
o kwotę 42 144,00 zł

w tym:
zadania własne 12 000,00 zł
zadnia zlecone 30 144,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole związku z zawartymi umowami z SP ZOZ w Kole na
partycypowanie w kosztach utrzymania pomieszczeń zajmowanych i użytkowanych przez Zespół
Ratownictwa Medycznego Kole (12 000,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Wsparcia PSP.
Ponadto zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem pokrycie kosztów delegacji uczących się
funkcjonariuszy, zakup ubrań koszarowych, szkolenia uzupełniające funkcjonariuszy, wyrównanie
nagród jubileuszowych funkcjonariuszy, pokrycie kosztów zastępstwa procesowego oraz na wypłatę
rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy § § w planie wydatków oraz ze zwiększenia planu
dotacji celowych.

rozdział 75495- Pozostała działalność o kwotę 1 040,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczemem na ubezpieczenie
uczestników zawodów sportowo-pożarniczych.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75020.

g) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 125203,00 zł
rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 33468,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla
nauczyciela.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195.

rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 91 735,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla
nauczycieli.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniej szenia planu wydatków w rozdziale 80195.

h) dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 50000,00 zł
rozdział 85111- Szpitale ogólne o kwotę 50000,00 zł
Zwiększa się dotację dla SP ZOZ w Kole na Dofinansowanie do zadania pn.: "Budowa drogi
pożarowej w SP ZOZ w Kole" o kwotę 50 000,00 zł do wysokości 100 000,00 zł zgodnie z wnioskiem
SP ZOZ w Kole.
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.
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i) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 51 042,00 zł
rozdział 85204- Rodziny zastępcze o kwotę 39 492,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na pokrycie kosztów koordynatora
pieczy rodzinnej zastępczej w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na 2015".
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok (13 750,00 zł) oraz ze
zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85218 (25 742,00 zł).

rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 11 550,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na umowy zlecenia i na szkolenia
kandydatów na rodziny zastępcze.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

j) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 160800,00 zł
rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy o kwotę 160 800,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole w związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy z
przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne
pracowników PUP.

k) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2000,00 zł
rozdział 92195- Pozostała działalność o kwotę 2 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na zakup materiałów i
zakup usług pozostałych.
Środki na ten cel pochodzą z otrzymanych darowizn.

-.~---

Przew nicZ~dY Powiatu

M ·rek Tomicki
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