U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 6 lipca 2017 roku
w s p r a w i e : zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego XXI V / 1 3 7 / 2 0 1 6 z d n i a 1 5
g r u d n i a 2 0 1 6 r . w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.292.153,00 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 54.677.175,49 złotych.
1. Dział 750 - Administracja publiczna

+700,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

+700,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się
zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu darowizn.
2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+45.000,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+45.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów o środki uzyskane w ramach
promesy z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zakup
specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Międzychodzie”.
3. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

+1.200.000,00 złotych

+1.200.000,00 złotych

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększa się plan
dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej należnej powiatowi za I półrocze br.
4. Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

+42.435,00 złotych
+42.435,00 złotych

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan
dochodów o niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2016.
5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+2.000,00 złotych

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

+2.000,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan
dochodów zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Międzychód w sprawie pokrycia kosztów
organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSzW w Międzychodzie.
6. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+2.000,00 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

+2.000,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów w związku z
otrzymaniem pomocy z Gminy Międzychód z przeznaczeniem na funkcjonowanie w roku 2017 WTZ
w Kwilczu.
7. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

+18,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

+18,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze zwiększa się plan dochodów o dodatkowe środki wypracowane przez jednostkę (opłaty
za duplikaty świadectw)- pismo SOSzW.3141.9.2017 z dnia 13.06.2017r.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.292.153,43 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 58.752.702,25 złotych.
Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
1. Dział 600 - Transport i łączność

+1.452.435,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

+1.372.435,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się
zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na:
- częściowe uzupełnienie brakujących środków na realizację przebudowy drogi w Mnichach (w
związku ze zmianą zakresu prac zmienia się klasyfikację wydatków z §4270-Zakup usług
remontowych do §6050- wydatki inwestycyjne)- kwota 30.000,00zł (zadanie będzie realizowane we
współpracy z Gminą Międzychód),
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- zabezpieczenie środków na badanie potoku podróżnych celem ewentualnej rewitalizacji linii
kolejowej Międzychód-Rokietnica 100.000,00zł.
- wydatki związane z przebudową odcinka drogi Łężeczki-Białokosz na odcinku 1,2 km – kwota
1.200.000,00zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+80.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne dokonuje się
zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na:
- zwiększenie pomocy dla Gminy Kwilcz na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z
odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wlkp. w Luboszu”
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

+0,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+0,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dokonuje się zmian w planie wydatków w części dotyczącej Starostwa Powiatowego celem
zabezpieczenia środków na wykupy gruntu od właścicieli w celu uregulowania przebiegu drogi
powiatowej (Kurnatowice i Sowia Góra).

3. Dział 750 - Administracja publiczna

+159.003,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

-2.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się
zmniejszenia planu wydatków (zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu środki zostają przeniesione do
R.75075 Promocja).
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+2.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy
Międzychód .
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

+159.003,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego zwiększa się plan wydatków w związku z przeniesieniem z dniem 01.07.2017r.
pracowników poszczególnych szkół do PCUW.
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4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+45.000,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+45.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki uzyskane
w ramach promesy z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zakup
specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Międzychodzie”.
5. Dział 758 – Różne rozliczenia

-195.051,00 złotych

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe

-195.051,00 złotych

Łączna kwota rezerw po zmianach wynosi 684.314,00 złotych.
6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

-209.234,00 złotych

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

-32.173,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Szkoły Podstawowe Specjalne zmniejsza się
plan wydatków w związku z przeniesieniem pracownika do PCUW.
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

-24.987,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zmniejsza się plan
wydatków w związku z przeniesieniem pracownika do PCUW.
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe

-352.194,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe (w części dotyczącej
Starostwa Powiatowego) dokonuje się, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, zmniejszenia planu
wydatków o kwotę 251.051,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania
„Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół Nr 1”. Powiat złożył
wniosek w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2017 ale nie znalazł się na liście
rankingowej.

Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie

-30.546,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół nr 1 w
Międzychodzie zmniejsza się plan wydatków w związku z przeniesieniem pracownika do PCUW.
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Zespół Szkół Nr 2 w Międzychodzie

-27.362,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół nr 2 w
Międzychodzie zmniejsza się plan wydatków w związku z likwidacją stanowiska głównego
księgowego i utworzeniem PCUW.

Zespół Szkół Nr 3 w Międzychodzie

-34.135,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół nr 3 w
Międzychodzie zmniejsza się plan wydatków w związku z przeniesieniem pracownika do PCUW
Zespół Szkół w Sierakowie

-9.100,00 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół Sieraków –
-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.800,00 zł. w związku z likwidacją stanowiska głównego
księgowego i utworzeniem PCUW.
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
Rozdział 80195- Pozostała działalność

+200.120,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zmian w
planie wydatków:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 219.120,00zł. z przeznaczeniem na remonty w placówkach
oświatowych,
-zmniejsza się plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia o kwotę 19.000,00zł. Środki są przeznaczone
na uzupełnienie ewentualnych braków w oświacie. W związku ze zmianami organizacyjnymi oraz
osobowymi w R.85410- Internaty zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków.
7. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+2.000,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+15.000,00 złotych

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin

+15.000,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków,
zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na remont podjazdu.

Rozdział 85214 –Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
+2.000,00 złotych
W rozdziale 85214 –Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z decyzją Zarządu
Powiatu o przeznaczeniu środków na pomoc dla Gminy Sieraków na wypłatę zasiłku celowego.
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Rozdział 85295- Pozostała działalność

-15.000,00 złotych

W dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia
planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł, która zostaje przeznaczona na remont podjazdu.
8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+2.000,00 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

+2.000,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku
z otrzymaniem pomocy z Gminy Międzychód z przeznaczeniem na funkcjonowanie w roku 2017
WTZ w Kwilczu.
9. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

+36.000,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

+17.000,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze zwiększa się plan wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, o środki
przeznaczone na remont kuchenki w Ośrodku pełniącej funkcje pracowni przeznaczonej do zajęć o
charakterze kulinarnym.
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

+19.000,00 złotych

Internat Zespołu Szkół nr 3 w Międzychodzie

+19.000,00 zł

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne Internat
Zespołu Szkół nr 3 w Międzychodzie
-zwiększa się plan wydatków celem o kwotę 19.000,00zł. Środki są przeznaczone na uzupełnienie
ewentualnych braków na wynagrodzenia i pochodne. W związku ze zmianami organizacyjnymi oraz
osobowymi w R.85410- Internaty zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków.
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