UCHWALA NR XXIX/225/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 rok.

Na
podstawie
art. 12 pkt 5
ustawy
z dnia
5 czerwca
1998 r.
o samorzqdzie
powiatowym
(Oz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Oz.U.
z 2019 r., poz. 869 z późno zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXl151/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2020 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXII/170/2020 z dnia
30 stycznia 2020 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIII/177/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku,
Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIV/179/2020 z dnia 26 marca 2020 roku, Uchwała Zarządu
Powiatu Kolskiego Nr 0025.74.112.2020 z dnia 08 kwietnia 2020 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego
Nr XXV/185/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXV1/192/2020
z dnia
28 maja
2020 roku,
Uchwała
Rady
Powiatu
Kolskiego
Nr
XXVIl/216/2020
z dnia 25 czerwca 2020 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVII1/219/2020 z dnia 29 lipca
2020 roku) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § I ust. I Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu
się o kwotę 689 099,10 zł do wysokości 109500912,48 zł, z tego:
l) dochody bieżące
98 985 180,26 zł,
2) dochody

98583574,26

w wysokości

majątkowe

zł zwiększa

401606,00 zł do wysokości

się o kwotę

10 228 239,12 zł zwiększa

w wysokości

108 811 813,38 zł zwiększa

w wysokości

287 493,10 zł do wysokości

się o kwotę

10515 732,22 zł,
2. W § l ust. 2 Uchwały budżetowej

l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 8 304 083,00 zł zwiększa się o kwotę
105668,50 zł do wysokości 8409751,50 zł,
Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej

otrzymuje

brzmienie Załącznika

Nr l do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości
o kwotę 1 639 099,10 zł do wysokości 117265 036,23 zł.
4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości
429606,00 zł do wysokości 89871235,90 zł, w tym: wynagrodzenia
z załącznikiem

115625937,13

zł zwiększa się

89 441 629,90 zł zwiększa się o kwotę
i pochodne

od wynagrodzeń

zgodnie

nr 2 do Uchwały budżetowej.

5. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe
o kwotę 1 209493,10 zł do wysokości 27 393 800,33 zł.
6. W załączniku

Nr 5 dokonuje się następujących

w wysokości

26184307,23

zł zwiększa

się

zmian:

l) Dodaje się nowe zadania pn.:
a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków,
przebudowa
Kłodawa-Dqbrowice
". - 500000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
b) "Przebudowa

ul. Toruńskiej

c) "Przebudowa
par. 6050),

drogi powiatowej

d) "Przebudowa

ul. Poległych

nr 3405P

w Kłodawie " - l 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),

nr 3431P Bierzwienna-Dzićbin"

w Kole" - 200 000,00 zł

e) "Przebudowa
nawierzchni odcinka drogi powiatowej
(dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
t) "Zakup kosiarki wysięgnikowej
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drogi powiatowej

z osprzętem"

14C979C3740. Podpisany

- l 000,00 zł

(dz. 600, rozdz. 60014,

(dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo"

- 500 000,00 zł

- 110 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6060),
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g) "Zakup

modułu las ijezioro jako dodatek do mobilnego symulatora zagrożen pożarowych domu
jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole" - 23 493, l O zł (dz.
754, rozdz. 75411, par. 6060),

się zmiany nazwy zadania z: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości
Dzierawy i Lubiny, przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Smużny Pierwszy,
przebudowa drogi powiatowej 3419 P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty"
na: "Przebudowa
drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy i Lubiny, przebudowa drogi powiatowej nr 3424P
w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy" oraz zmniejsza się wartość ww. zadania o kwotę 126000,00 zł

2) Dokonuje

do wysokości

316 500,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej
7. W
rządowej
zwiększa
Załącznik

otrzymuje

brzmienie Załącznika

Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 ust. 4 pkt l Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych
przez powiat w wysokości 8304 083,00 zł
się o kwotę 105 668,50 zł do wysokości 8 409 751,50 zł.
Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku

Nr l do Uchwały budżetowej

wprowadza

się następujące

zmiany:

- Dochody budżetu powiatu na 2020 rok zwiększa się o kwotę 689099,10 zł w następujących
Dział 600, rozdz. 60004 § 2170 o kwotę 224 231,50 zł
kwota po zm. 382 893,50 zł

Dział 600, rozdz. 60014 § 2710 o kwotę

66000,00

zł

kwota po zm. 200 000,00 zł

Dział 600, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę

264000,00

zł

kwota po zm. 2 786 754,92 zł

pozycjach:

Dział 710, rozdz. 710 15 § 2110 (zadania zlecone) o kwotę 23 878,00 zł kwota po zm. 577 878,00 zł
Dział 754, rozdz. 75411 § 2110(zadania zlecone) o kwotę 29870,00 zł kwota po zm. 5 822301,00
Dział 754, rozdz. 75411 § 6260 o kwotę
23493,10 zł
kwota po zm. 23493,10 zł

Dział 756, rozdz. 75618 § 0420 o kwotę

1600,00

Dział 80 l, rozdz. 80 l 15 § 0690 o kwotę
Dział 80 l, rozdz. 80 l 15 § 0920 o kwotę

36,00 zł kwota po zm.
655,00 zł
100,00 zł
kwota po zm.
4 800,00 zł

Dział 80 l, rozdz. 80115 § 0950 o kwotę

3970,00

Dział 855, rozdz. 85508 § 2160 (zadania zlecone)
9. W załączniku

Nr 2 do Uchwały budżetowej

- Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok zmniejsza
Dział 710, rozdz. 71015 § 4040 (zadania zlecone)
Dział 710, rozdz. 71015 § 4300 (zadania zlecone)
Dział 754, rozdz. 75421 § 4810 o kwotę
Dział 758, rozdz. 75818 § 4810 o kwotę

kwota po zm. 2041 600,00 zł

zł

kwota po zm.

zł

o kwotę

wprowadza

się następujące

kwota

po zm. 425 658,50 zł

zmiany:

się o kwotę 110 496,10 zł w następujących pozycjach:
o kwotę
l 230,00 zł kwota po zm.
28670,00 zł
o kwotę 10000,00 zł kwota po zm.
25000,00zł

40000,00 złkwota po zm.
49 594, l O zł kwota po zm.
7379,00

Dział 80 l, rozdz. 80120 § 4040 o kwotę

2 293,00 zł kwota po zm.

14C979C3740. Podpisany

3 970,00 zł

51 920,50 zł

Dział 801, rozdz. 80115 § 4040 o kwotę
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zł

zł kwota po zm.

40000,00 zł
664 145,78 zł
622239,32

zł

417 287,23 zł
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- Wydatki budżetu powiatu na
Dział Ol O, rozdz. OI095 § 4210
Dział Ol O, rozdz. OI095 § 4300
Dział 600, rozdz. 60004 § 4300
Dział 600, rozdz. 60014 § 4270
Dział 600, rozdz. 60014 § 6050
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

600,
710,
710,
710,
710,
710,
710,

rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.

60014
710 15
710 15
710 15
710 15
710 15
710 15

2020 rok
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

§ 6060 o kwotę
§ 3020 (zadania
§ 40 l O (zadania
§ 4020 (zadania
§ 4110 (zadania
§ 4120 (zadania
§ 4210 (zadania

zwiększa się o kwotę 1 749595,20 zł w następujących pozycjach:
3 000,00 zł kwota po zm.
3 000,00 zł
l 000,00 zł kwota po zm.
l 000,00 zł
94231,50 złkwota po zm.
50 l 707,50 zł
220 000,00 zł
kwota po zm.
l 505 000,00 zł
l 076 000,00 zł
kwota po zm.
21 910 057,57 zł
110 000,00 zł
kwota po zm.
110 000,00 zł
zlecone)
o kwotę 6 000,00 zł kwota po zm.
12 000,00 zł
zlecone)
o kwotę
893,00 zł kwota po zm.
99 139,00 zł
zlecone)
o kwotę 11 020,00 zł kwota po zm.
289 720,00 zł
zlecone)
o kwotę
844,00 zł kwota po zm.
69 844,00 zł
zlecone)
o kwotę
121,00 zł kwota po zm.
5 121,00 zł
zlecone)
o kwotę
16 230,00 zł kwota po zm.
19 230,00 zł

Dział 750, rozdz. 75020 § 4210 o kwotę
Dział 750, rozdz. 75020 § 4300 o kwotę

l 300,00 zł
300,00 zł

kwota po zm. l 381 300,00 zł
kwota po zm. 926 749,60 zł

Dział 754, rozdz. 75411 § 6060 o kwotę
23 493, l O zł
kwota po zm.
Dział 754, rozdz. 75411 § 4180 (zadania zlecone)
o kwotę 29 870,00 zł

Dział
Dział
Dział
Dział

801,
80 l,
80 l,
801,

rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.

80115
80115
80115
80115

§ 4010
§ 4240
§ 4270
§ 4360

o
o
o
o

kwotę
kwotę
kwotę
kwotę

Dział
Dział
Dział
Dział

80 l,
801,
801,
801,

rozdz.
rozdz.
rozdz.
rozdz.

80120
80120
80120
80120

§ 40 l O o
§ 4240 o
§ 4270 o
§ 4360 o

kwotę
kwotę
kwotę
kwotę

Dział 851, rozdz. 85195 § 4170 O kwotę
Dział 851, rozdz. 85195 § 4210 o kwotę
Dział 851, rozdz. 85195 § 4300 o kwotę

54694,10
l 632,00
2 900,00
500,00

zł
zł
zł
zł

l 500,00 zł
756,00 zł
l 070,00 zł
320,00 zł

640,00 zł
20 000,00 zł
19 360,00 zł

23 493, l O zł
kwota po zm. 869 835,00 zł

kwota
kwota
kwota
kwota

po
po
po
po

zm.
zm.
zm.
zm.

8752230,78
zł
63 241,00 zł
368 628,00 zł
25425,00 zł

kwota
kwota
kwota
kwota

po
po
po
po

zm.
zm.
zm.
zm.

6 150 955,77 zł
16756,00 zł
147344,00 zł
14786,00 zł

kwota po zm.
kwota po zm.
kwota po zm.

640,00 zł
102 000,00 zł
41 360,00 zł

Dział 855, rozdz. 85508 § 311 O (zadania zlecone)

o kwotę 51 40 l ,30 zł

kwota

Dział 855, rozdz. 85508 § 4010 (zadania zlecone)

o kwotę

438,35 zł

kwota po zm.

3593,72

Dział 855, rozdz. 85508 § 4110 (zadania zlecone)

o kwotę

75,48 zł

kwota po zm.

618,83 zł

Dział 855, rozdz. 85508 § 4120 (zadania zlecone)

o kwotę

5,37 zł

kwota po zm.

44,03 zł

10. W § 4 Uchwały budżetowej

§ 4. Uchwały budżetowej

zwiększa się plan przychodów

otrzymuje

po zm. 421 40 1,92 zł
zł

o kwotę 950 000,00 zł.

nowe brzmienie:

,,1. Różnica między dochodami
a wydatkami
w kwocie 7764123,75
zł stanowi deficyt budżetu
powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym oraz nadwyżka z lat
ubiegłych.
2. Ustala się:
- Przychody
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budżetu powiatu

14C979C3740. Podpisany

w wysokości

8985

187,74 zł
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- Rozchody budżetu powiatu

w wysokości

"

1221 063,99 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
11. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej:
l) rezerwę ogólną w wysokości 389007,88 zł zwiększa się o kwotę 100,00 zł do wysokości 389107,88 zł.
2) rezerwę celową na:
a) realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego
zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł do wysokości 40 000,00 zł,

w wysokości

80000,00 zł

b) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych
w wysokości 324 732,00 zł zmniejsza się o kwotę 49 694,10 zł do wysokości 275 037,90 zł.
§ 2. W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiego
r

~.Ą'
5'jM'
Marek Świątek

Id: 73693 OBC-1634-42AD-
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/225/2020
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
I. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala
w kwocie 109 500 912,48 zł.

się plan

dochodów

1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się
a) dział 600 - Transport i łączność
rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

budżetu

powiatu

po

zmianach

o kwotę
689099,10 zł
o kwotę 554 231,50 zł
o kwotę 224231,50 zł

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do realizacji przewozów autobusowych. Aneks nr
l z dnia 10 lipca 2020 r. do Umowy nr 16.11/19 z dnia 23.12.2019 r. pomiędzy Wojewodą
Wielkopolskim a Powiatem Kolskim.
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe
o kwotę 330000,00 zł
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z ty tulu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących o kwotę 66 000,00 zl,

samorządu

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:
- Gminy Koło na zadanie bieżące (Remont drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Kiełczew
Smużny Czwarty) - kwota 36000,00 zł (Uchwała Nr XXIII1141/2020 Rady Gminy w Kole z dnia 26
sierpnia 2020 roku).
- Gminy Grzegorzew na zadanie bieżące (Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew-Tarnówka) - kwota 30000,00 zł (Uchwała Nr XXIII126/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25
sierpnia 2020 roku).
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z ty tulu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 264 000,00 zl

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 264 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z:
- Gminy Osiek Mały

kwota

200 000,00 zł

(Uchwała Nr 151/20 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 10 lipca 2020 roku),

- Gminy M. Koło

kwota

100 000,00 zł

(Uchwała Nr XXVIII/267/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2020 roku),

Ponadto zmniejsza się plan dochodów z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Koło na
zadanie inwestycyjne o kwotę 36 000,00 zł (Uchwała Nr XXIIV14112020 Rady Gminy w Kole z dnia
26 sierpnia 2020 roku).
b) dział 710- Działalność usługowa
rozdział 71015-Nadzór budowlany (zadania zlecone)

o kwotę

o kwotę
23878,00 zł
23878,00 zł

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

rządowej oraz inne

Zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń oraz
pochodnych dla pracowników w kwocie 5 878,00 zł oraz pokrycie wydatków związanych z bieżącą
działalnością Inspektoratu w kwocie 18 000,00 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB1.3111.252.2020.6
22.07.2020 roku).

z dnia 28.07.2020 roku oraz Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.246.2020.2

z dnia

c) dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę
53363,10 zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
o kwotę 29 870,00 zł (zadania zlecone)
o kwotę 23493,10 zł
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§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 29 870,00 zł

rządowej oraz inne

Zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok, z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za
przedłużony czas służby (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.272.2020. 7z dnia 19.08.2020
roku)
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie łub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 23 493,10

Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP na
realizację zadania pn.: "Zakup modułu las i jezioro jako dodatek do mobilnego symulatora zagrożeń
pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej w Kole"
(Pismo Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu Nr WF.0761.30.2020 z 21.08.2020 r.).
d) dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 600,00 zł
rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
o kwotę 1 600,00 zł
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Zwiększa się plan dochodów z tytułu większych wpływów z opłaty komunikacyjnej. Powyższe zmiany
dokonuje się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 L, dotyczącej rejestracji
jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
o kwotę 4 106,00 zł
o kwotę 4 106,00 zł

e) dział 801- Oświata i wychowanie
rozdział 80115 - Technika
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 36,00 zł,
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100,00 zł,
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

z umów o kwotę 3 970,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w ZSEA w Kole z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji
szkolnych, odsetek od rachunku bankowego, otrzymania odszkodowania uzyskanego od
ubezpieczyciela w związku z zalaniem Sali gimnastycznej.
f) dział 855- Rodzina
rozdział 85508-Rodziny zastępcze (zadania zlecone)

o kwotę

o kwotę
51920,50 zł
51 920,50 zł

§ 2160 Dotacje cełowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9
czerwca 2011 L o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr
FB-I.31 I1.262.2020.7

z dnia 10.08.2020 roku).

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala
w kwocie 117 265 036,23 zł.

się plan wydatków

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się
a) dział 710- Działalność usługowa
rozdział 71015-Nadzór budowlany (zadania zlecone)
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

budżetu

o kwotę

powiatu

po zmianach

o kwotę 110 496,10 zł
o kwotę
11 230,00 zł
11230,00 zł

b) dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę
40000,00 zł
rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe
o kwotę
40000,00 zł
Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w celu walki z epidemią koronawirusa w powiecie kolskim.
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c) dział 758-Różne rozliczenia
o kwotę
49594,10 zł
rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
o kwotę
49594,10 zł
Zmniejsza się rezerwę celową na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
w jednostkach oświatowych o kwotę 49 694, l Ozł.
Jednocześnie zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 100,00 zł.
d) dział 801- Oświata i wychowanie
o kwotę
9672,00 zł
rozdział 80115 - Technika
o kwotę
7379,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSEA w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych
zadań.
rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
o kwotę
2 293,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSEA w Kole celem urealnienia planu.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się
o kwotę l 749595,20 zł·
a) dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę
4000,00 zł
rozdział 01095- Pozostała działalność
o kwotę 4 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu "Rolnik Roku
Powiatu Kolskiego". Środki na ten cel pochodzą z przesunięć między paragrafami w planie wydatków
oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
b) dział 600- Transport i łączność
o kwotę 1500231,50 zł
rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
o kwotę 94 231,50 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na zadanie pn.: "Realizacja zadań
własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej". Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 224 231,50 zł (Aneks
nr l z dnia 10 lipca 2020 r. do Umowy nr 16.11119z dnia 23.12.2019 r.). Różnica w kwocie 130000,00
zł wynika ze zmniejszenia wkładu własnego beneficjenta.
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe
o kwotę l 406000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 220 000,00 zł na:
- zadanie pn.: "Remont drogi powiatowej 3419P w miejscowości Kielczew Smużny Czwarty".
- 145 000,00 zł
Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gm. Koło (36 000,00 zł), a po stronie powiatu
z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
- zadanie pn.: "Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew-Tarnćwka" -75000,00 zł
Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gm. Grzegorzew (30 000,00 zł), a po stronie
powiatu z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych w PZD w Kole o kwotę 1186 000,00 zł na:
- "Zakup kosiarki wysięgnikowej z osprzętem"
- 110 000,00 zł
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków, przebudowa drogi powiatowej nr
3405P Kłodawa-Dqbrowice ".
- 500 000,00 zł
Na obecnym etapie planowania Powiat kolski zabezpiecza w budżecie powiatu kolskiego środki
własne na realizację zadania. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- "Przebudowa ul. Toruńskiej w Kłodawie"
- l 000,00 zł
Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
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- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzićbin''
l 000,00 zł
Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- "Przebudowa ul. Poległych w Kole"
- 200 000,00 zł
Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej Gm. Miejskiej Koło CI 00 000,00 zł), a po stronie
powiatu (100 000,00 zł) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- "Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo"
- 500 000,00 zł
Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej Gm. Osiek Mały (200 000,00 zł), a po stronie
powiatu (300 000,00 zł) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Ponadto dokonano następującej zmiany:
Dokonuje się zmiany nazwy zadania z: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości
Dzierawy i Lubiny, przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy,
przebudowa drogi powiatowej 3419 P w miejscowości Kielczew Smużny Czwarty" na: "Przebudowa
drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy i Lubiny, przebudowa drogi powiatowej nr 3424P
w miejscowości Kielczew Smużny Pierwszy" oraz zmniejsza się wartość ww. zadania o kwotę 126 000,00
zł do wysokości 316 500,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
c) dział 710- Działalność usługowa
o kwotę
35108,00 zł
rozdział 71015-Nadzór budowlany (zadania zlecone)
o kwotę
35 108,00zł
Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów
biurowych oraz sprzętu komputerowego. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji
celowych na 2020 rok oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
d) dział 750 - Administracja publiczna
o kwotę
1 600,00 zł
rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
o kwotę
1 600,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na zakup druków
i opłacenie kosztów przesyłki. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w związku
z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r., dotyczącej rejestracji jachtów i innych jednostek
pływających o długości do 24 m.
e) dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę
53363,10 zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
o kwotę 29870,00 zł (zadania zlecone)
o kwotę 23493,10 zł
Zwiększa się plan wydatków bieżących w KPPSP w Kole o kwotę 29 870,00 zł z przeznaczeniem na
wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok.
Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych w KPPSP w Kole o kwotę 23 493,10 zł na
realizację zadania pn.: "Zakup modułu las i jezioro jako dodatek do mobilnego symulatora zagrożeń
pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole ".
Środki na ten cel pochodzą z dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP.
f) dział 801-0świata

i wychowanie

o kwotę
63372,10 zł
o kwotę
59 726,10 zł

rozdział 80115 - Technika
Zwiększa się plan wydatków w:
-ZST w Kole o kwotę 49 694,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników
administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.
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- ZSEA w Kole o kwotę 10 032,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup pomocy
dydaktycznych, zakup usług remontowych. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup usług
telekomunikacyjnych. Zwiększone zapotrzebowanie na środki w tym paragrafie wynika z udziału
Szkoły w programie "Cyfrowa Wielkopolska 2020", co wiąże się z koniecznością zapewnienia stałego
dostępu do szybkiego szeroko pasmowego internetu.
Środki na ten cel pochodzą
ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy
paragrafami w planie wydatków.
rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące
o kwotę
3 646,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSEA w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup pomocy
dydaktycznych, zakup usług remontowych w związku z zalaniem Sali gimnastycznej. Ponadto zwiększa
się plan wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zwiększone zapotrzebowanie na środki w tym
paragrafie wynika z udziału Szkoły w programie "Cyfrowa Wielkopolska 2020", co wiąże się
z koniecznością zapewnienia stałego dostępu do szybkiego szerokopasmowego internetu.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy
paragrafami w planie wydatków.
g) dział 851- Ochrona zdrowia
o kwotę
40000,00 zł
rozdział 85195 - Pozostała działalność
o kwotę
40000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na: wynagrodzenia
bezosobowe, zakup materiałów oraz usług pozostałych niezbędnych do walki z epidemią koronawirusa
(COVID-19) w powiecie kolskim. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
h) dział 855- Rodzina
o kwotę
51 920,50 zł
rozdział 85508-Rodziny zastępcze (zadania zlecone)
o kwotę
51 920,50 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na realizacje dodatku
wychowawczego, obsługę programu "Rodzina 500+", o którym mowa w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dotacji celowych na 2020 rok.
III.

Przychody budżetu powiatu zwiększa się
o kwotę
950 000,00 zł
Zwiększa się plan przychodów pochodzących z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 950 000,00 zł
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Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2020 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIX/225/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 rok
Dział

Rozdział

Paragraf

700
70005
2110

710
71012
2110

71015
2110

750

.
75011
2110

75045
2110

752
75212
2110

75295
2110

754

75411
2110

755
75515
2110

851
85156

Treść
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

118 644,00
118644,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

118644,00

Zlecone
Działalność usługowa
Zadania z zakresu geodezji i kartografii

118 644,00
733 978,00 .
156100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

156 100,00

Zlecone
Nadzór budowlany

156100,00
577 878,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zlecone
Administracja publiczna
.

I

577 878,00
577 878,00
213512,00

Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zlecone
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

194472,00

Zlecone
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

19040,00
55 836,00
8000,00

Zlecone
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

8 000,00
47 836,00

Zlecone
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

47836,00
5822 301,00
5 822 301,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5822 301,00

Zlecone
Wymiar sprawiedliwości

5 822 301,00
198000,00

'.

-

-

.

194472,00
194472,00
19 040,00
19040,00

8000,00

47 836,00

Nieodpłatna pomoc prawna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zlecone

198000,00

Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

821 982,00

BeSTia
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zlecone

821 982,00
821 982,00

Rodzina

85504

445 498,50

Wspieranie rodziny
2110

85508

2160

19840,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zlecone

19840,00
19840,00

Rodziny zastępcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku .
wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz
dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego
stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

425658,50

llecon~

425658,50

42565850
'

_ _
Razem:

I

8409 751,50

I
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Plan finansowy

wydatków

na zadania zlecone na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIX/225/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 rok
Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

700

Gospodarka
70005

Gospodarka
4010

Wartość

mieszkaniowa

118 644,00

gruntami i nieruchomościami

Wynagrodzenia

118644,00

osobowe pracowników

66 338,00

Zlecone
4040

66 338,00

Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

5000,00

Zlecone
4110

5000,00

Składki na ubezpieczenia

społeczne

12167,00

Zlecone

12 167,00

4120

Składki .na Fu.ndu~z Pracy oraz Solidarnościowy
Wsparcia Osob Nlepełnosprawnych

Fundusz

56300
'

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

Zlecone

6 000,00

Zlecone

4390

563,00

Zak~? usług obejmujących
opinII

wykonanie ekspertyz, analiz i

24 534 00
'

Zlecone
4520

24 534,00

Opłaty. na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

1 942 00
'

Zlecone
4610

1 942,00

Koszty postępowania

sądowego i prokuratorskiego

2 100,00

Zlecone
710

Działalność
71012
4300

4430

2 100,00
usługowa

-~.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

156 100,00

Zakup usług pozostałych

155 100,00

Zlecone

155 100,00

Różne opłaty i składki

1 000,00

Zlecone
71015

1 000,00

Nadzór budowlany
3020

577 878,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

12 000,00

Zlecone
4010

Wynagrodzenia

4020

Wy~agrodzenia
Cywilnej

12 000,00
osobowe pracowników

99 139,00

Zlecone

99 139,00
osobowe członków korpusu służby

289 720 00
'

Zlecone
4040

289720,00

Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

28670,00

Zlecone
4110

28670,00

Składki na ubezpieczenia

społeczne

69844,00

Zlecone
4120

69 844,00

Składki .na Fu.ndu~z Pracy oraz Solidarnościowy
Wsparcia Osob Niepełnosprawnych

Fundusz

512100
'

Zlecone
4170

Wynagrodzenia

5121,00
bezosobowe

7200,00

Zlecone
4210

4260

7200,00

Zakup materiałów i wyposażenia

19230,00

Zlecone

19230,00

Zakup energii

6000,00

Zlecone

6000,00

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

Zlecone

L__

_

Zlecone

BeSTia
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4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zlecone

1 500,00
1 500,00

4400

Opłaty za ad~inistrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garazowe

1 000 00
'

Zlecone
Podróże służbowe krajowe
Zlecone
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zlecone

1000,00
2500,00
2 500,00
8 780,00
8780,00

4410
4440
4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

17400
'

Zlecone
4700

174,00 :

Szkolenia pra~owników niebędących członkami korpusu
słuzby cywilnej

1 000 00 I
'

Zlecone
75011
4010
4040
4110
4120

4110
4120

4170
4210
4300
75212
4300
4700

4 045,00
19040,00
1650,00
1 650,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepelnosprawnych
Zlecone
Wynagrodzenia bezosobowe
Zlecone
Zakup materiałów i wyposażenia
Zlecone
Zakup usług pozostałych
Zlecone
Obrona narodowa
--

000
'
0,00
9248,00
9248,00
2 142,00
2 142,00
6000,00
6000,00
55 836,00
8 000,00
4000,00
4000,00

Szkolenia ~racowników niebędących członkami korpusu
sluzby cywilnej

4000 00
'

3020

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zlecone

75411

4020

4040

.

-

4000,00
47 836,00
47 836,00
47836,00
5 822 301,00
5822301,00
3 000,00
3000,00

Wyd.atkios~bowe .niez~liczonedo uposażeń wypłacane
żołnierzom I funkejonarluszom

179 002 00
'

Zlecone

179 002,00

Wy~awodzenia osobowe członków korpusu służby
cywilnej

15377400
'

Zlecone
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

153774,00
11913,00

BeSTia
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~

Pozostałe wydatki obronne
Zakup usług pozostałych
Zlecone

4210
754

404500
'

Zlecone
Kwalifikacja wojskowa
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zlecone

Zlecone
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zlecone
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75295

3070

213512,00 I
194472,00
150608,00
150608,00
12 000,00
12 000,00
27819,00
27819,00

Składki .na Fu.ndu~zPracy oraz Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osob Niepełnosprawnych

75045

752

1 000,00

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zlecone
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zlecone
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zlecone

750

Strona 2 z 4

14C979C3 740. Podpisany

Strona 2

Zlecone
4050

11913,00

Uposażenia żołnierzy zawodowych

oraz funkcjonariuszy

3 806 508,00

Zlecone
4060

3 806 508,00

Inne ~ależności żołnierzy zawodowych or~z
funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzen

4070

4110

10041500
'

Zlecone

100415,00

Dodatkowe uposażenie roczn~ dla żołnierzy zawodowych
oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

307 544 00
,

Zlecone

307544,00

Składki na ubezpieczenia

społeczne

30851,00

Zlecone

30851,00

4120

Składki .na Fu.ndu~z Pracy oraz Solidarnościowy
Wsparcia Osob NIepełnosprawnych

4170

Wynagrodzenia

Fundusz

423300
'

Zlecone

4233,00
bezosobowe

6500,00

Zlecone
4180

4210

4260
4270

4280

4300
4360

4390

6 500,00

Rów~owa~niki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i
funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności

869 835 00
'

Zlecone

869 835,00

Zakup materiałów i wyposażenia

114594,00

Zlecone

114594,00

Zakup energii

84 300,00

Zlecone

84 300,00

Zakup usług remontowych

16500,00

Zlecone

16500,00

Zakup usług zdrowotnych

16000,00

Zlecone

16000,00

Zakup usług pozostałych

67 956,00

Zlecone

67 956,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

17760,00

Zlecone

17760,00

Za~~'p usług obejmujących
OpinII

4410
4420

wykonanie ekspertyz, analiz i

Zlecone

1 000,00

Podróże służbowe krajowe

4000,00

Zlecone

4000,00

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

Zlecone
4430

4440

0,00

Różne opłaty i składki

4290,00

Zlecone

4 290,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4651,00

Zlecone
4480

4510

4651,00

Podatek od nieruchomości

15 785,00

Zlecone

15 785,00

Opłaty na rzecz budżetu państwa

390,00

Zlecone
4550

390,00

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

1 500,00

Zlecone

755

1 500,00

Wymiar sprawiedliwości
75515

Nieodpłatna

2360

4170

.

198 000,00
198000,00

126 060,00

Zlecone

126060,00

~akup

BeSTia
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_

pomoc prawna

Wynagrodzenia

_

-

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

bezosobowe

Zlecone
4210

1 000 00
'

materiałów i wyposażenia

7065,60
7 065,60
10 380,00
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4300

Zlecone

10380,00

Zakup usług pozostałych

54494,40

Zlecone
851

Ochrona
85156
4130

54494,40
zdrowia

821 982,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

821 982,00

Składki na ubezpieczenie

821982,00

zdrowotne

Zlecone
855

85504

Wspieranie
3110

821982,00

Rodzina

Swiadczenia

.. -.

-

-

.

rodziny

19 840,00

społeczne

19200,00

Zlecone
4010

19200,00

Wynagrodzenia

osobowe pracowników

534,80

Zlecone
4110

534,80

Składki na ubezpieczenia

społeczne

92,10

Zlecone
4120

92,10

Składki .na Fu.ndu~z Pracy oraz Solidarnościowy
Wsparcia Osob NIepełnosprawnych

Fundusz

1310
'

Zlecone
85508
3110

13,10

Rodziny zastępcze

425 658,50

Swiadczenia

421401,92

społeczne

Zlecone
4010

Wynagrodzenia

421401,92
osobowe pracowników

3593,72

Zlecone
4110

Składki na ubezpieczenia

3593,72
społeczne

618,83

Zlecone
4120

445 498,50

618,83

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Fundusz

4403
'

Zlecone

44,03

Razem:

I

8409751,50

I

PRZEWODNICZĄ.CY
Redy Powiatu Kolskiego

~'

Marek

BeSTia
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Plan wydatków majątkowych na 2020 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIX/225/2020
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

600
60014
6050

z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie

Treść

Wartość

Transport i łączność

22 020 057,57

Drogi publicznepowiatowe

22020057,57

Wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych

21 910057,57

Budowadrogi powiatowejnr 3206PŁuczywno- Drzewce
Budowaodcinkadrogi powiatowejnr 3206PŁuczywno-Drzewce
BudowapółnocnejobwodnicyKoła w ciągu drogi powiatowejnr 3205P
Budowasygnalizacjiświetlnejwraz z oznakowaniemi korektągeometrii
. skrzyżowaniaulic Aleje Jana Pawia II-PowstańcówWielkopolskichPowstaniaWarszawskiego
nwestycjana skrzyżowaniudrógAleja Jana Pawia II-Powstańców
Wielkopolskich-PowstaniaWarszawskiegopolożonychw ciągu obwodnicy
miastaKola
Poszerzeniedrogi ulicyToruńskiejw Kole
Przebudowa drogi powiatowejnr 3414P Przedecz-Dziwie-NowaWieś
Wieb
Przebudowachodnikana ul. Warszawskiejw Klodawie,przebudowa
chodnikawraz z infrastrukturąna odcinkuul. Łąkowejw K/odawie
Przebudowachodnikaw Grzegorzewiena odcinkachulic:Toruńska,Plac
1ODO-lecia
PaństwaPolskiegooraz Uniejowska
Przebudowadrogi powiatowejnr 2150P Domaników-Kotków,przebudowa
drogi powiatowejnr 3405P Klodawa-Dąbrowice
Przebudowadrogi powiatowejnr 3216Pw miejscowościDzierawyi
Lubiny,przebudowadrogi powiatowejnr 3424Pw miejscowościKielczew
Smużny Pierwszy
rzebudowadrogi powiatowejnr 3216Pw miejscowościDzierawyi
Lubiny,przebudowadrogi powiatowejnr 3424Pw miejscowościKielczew
SmużnyPierwszy,przebudowadrogi powiatowej3419Pw miejscowości
KielczewSmużnyCzwarty
~rzeb~dowadrogi powiatowejnr 3218P na odcinkuRuszkówDrugi-Police
Sredme
Przebudowadrogi powiatowejnr 3402P na odcinkuulicy Łęczyckiejw

0,00
5 722 468,28
45 000,00
0,00

630 000,00
7000,00
20000000
'
19800000
'
30000000
'
500 000 00
'
316500,00

000
'
48200000
'
2 800 000 00

Dąbiu

Przebudowadrogi powiatowejnr 3403P PowiercieKolonia-Leśnica
Przebudowadrogi powiatowejnr 3431P Bierzwienna-Dzióbin
Przebudowadróg powiatowych3419P BudzislawStary-Luboniek;3427P
Dębno Poproboszczowskie-Kiejsze;3406P Brdów-Przedecz;3199P
Mąkoszyn-Przyby/ówpolożonychna terenie Gminy Babiak
Przebudowadróg powiatowychna terenieGminy Olszówka:Nr 3437Pw
miejscowościZawadka,Nr 341P w miejscowościKrzewatai Nr 3404Pw
miejscowościGłębokie
Prz.ebudowadróg po~iatowych: nr 3518P ulica Kuleszyi nr 3521P ulica
KSiędzaOmastowsklego
Przebudowanawierzchniodcinkadrogi powiatowejnr 3423P OsiekWielkiCzołowo
Przebudowaodcinkadrogi powiatowejnr 3411P od skrzyżowaniaz drogą
krajowąnr OK 92 w kierunkumiejscowościRdutów
Przebudowaodcinkówdrogi powiatowejnr P 3405zlokalizowanejna
terenieGminy Klodawa
rzebudowaodcinkówdróg powiatowych:nr 3405 P w m. Głogowa,nr
3410 P w m. Rycerzew,przebudowachodnikana ul. Warszawskiejw
Klodawie,przebudowachodnikawraz z infrastrukturąna odcinkuul.
Łąkowejw Klodawie
Przebudowaul. Poległychw Kole
Przebudowaul. Toruńskiejw Klodawie

1 000,00
500000,00

500 000,00
68800000
'
500 000 00
'
76 000 00
'
O00
'
000
'
200 000,00
1 000,00

Pr:zebudo,,:,a
~Ii~ Broniewskiegona odcinkuod ulicy 2CkloStyczniado
ulicyToruńskiejw Kole

1000000
'

Przebudowaulicy PCK w Kole

10000,00

Rozbudowaulicy Nagómej w Kole
6060

'

1 281 577,40

Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych

6941511,89
110000,00
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Zakup kosiarki wysięgnikowej z osprzętem
6800

700

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

Gospodarka
70005
6060

754
75411
6060

6170

801
80115
6050

80117
6067

6069

851
85111
6220

mieszkaniowa

96000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

96 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

96 000,00

~kupy nie~~homości gruntowych oraz użytkowania wieczystego
nieruchomości

96 000 00
'

Bezpieczeństwo

93493,10

publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożamej

93 493,10

Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek budżetowych

23 493,10

akup modułu las i jezioro jako dodatek do mobilnego symulatora
zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożamej w Kole

23493,10

Wpłaty jednostek na państwowy f.undusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadan inwestycyjnych
Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem wraz
z wyposażeniem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kole"
Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup modułu las i jezioro jako dodatek
do mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożamej w Kole"
Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup namiotu pneumatycznego dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożamej w Kole"
Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup zestawu do prania, impregnacji i
dezynfekcji oraz suszenia ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożamej w Kole"
Dofinansowanie do.zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem strumieniowym
wraz z wyposazemem I przyczepą

2 000 00
, I
I

2 800,00

O 00
,

120000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120000,00

Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkól Technicznych w Kole

120000,00

Branżowe szkoły I i II stopnia

150 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

142 500,00

~owoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiegoprzebudowa części budynku warsztatów ZST

142 500,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7500,00

~owoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiegoprzebudowa części budynku warsztatów ZST

7 500,00

Ochrona zdrowia

4 764 249,66

Szpitale ogólne

4539900,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

4539 900,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
potacja celowa 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"
Kultura fizyczna

92695

7 048,00

Technika

Pozostała działalność

926

58152,00

270 000,00

Dofinansowanie do zadania pn.; "Przebudowa oddziału Chirurgii w SP
ZOZ w Kole wraz z wyposazemem"

6639

7000000
'

Oświata i wychowanie

"Dofinansowanie zakupu respiratora dla SP ZOZ w Kole"

85195

110000,00

Pozostała działalność

30 000,00
450990000
,
224349,66
224349,66

224 349 66
,

150000,00
150000,00
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6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

150000,00

Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole

150000,00

Razem

27 393 800,331

~'"7··fODf{lCZĄ.CY
. wi-; tu Kolskiego

/lórlt/{ ~...rjA"(
. :urek Swiątek
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr XXIX/225/20202020
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Kolskiego na
2020 rok

PLAN PRZYCHODÓW

I

ROZCHODÓW

NA 2020 ROK
I

Paragrafy

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA w zł

I

PRZYCHODY

8985187,74

952

Przychody z zaciqgnietych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym

4000000,001

957

Nadwyżka zlat ubiegłych

4985 187,74

ROZCHODY

l 221 063,99

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 221 063,99

I

992

PRZEWODNICZ1CY
RadY.E.owiah.(Kolskiego

Ip.v~
Marek

~w.
SuJiqtek
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