U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr 140/210/2017
Zarządu Powiatu Międz ychodzkiego
z dnia 28 grudnia 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 16.945,00 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 53.619.716,66 złotych.
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+16.945,00 złotych

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

+5.400,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne zwiększa się
plan dochodów w związku przyznaniem środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z realizacją ustawy z dnia 15 września 2017r. o
szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki
zdrowotnej. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.493.2017.8 z dnia 20.12.2017r.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.90)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny
cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

+6.110,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zwiększa się plan
dochodów w związku przyznaniem środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z realizacją ustawy z dnia 15 września 2017r. o
szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki
zdrowotnej. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.493.2017.8 z dnia 20.12.2017r.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.90)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny
cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe
Starostwo Powiatowe

+5.435,00 złotych
+5.435,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Starostwo Powiatowe
zwiększa się plan dochodów w związku przyznaniem środków z przeznaczeniem na sfinansowanie
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z realizacją ustawy z dnia 15 września
2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki
zdrowotnej. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.493.2017.8 z dnia 20.12.2017r.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.90)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny
cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16.945,00 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 59.195.243,42 złotych.
Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
1. Dział 020 - Leśnictwo

0,00 złotych

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarka leśną

0,00 złotych

W dziale 020- Leśnictwo, rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną dokonuje się zmian w
planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb.
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 celem zabezpieczenia środków na utrzymanie i zarządzanie
nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Dział 710 - Działalność usługowa

0,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

0,00 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany dokonuje się
zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem 7/2017 celem dostosowania do zakresu realizowanych
zadań.
4. Dział 750 - Administracja publiczna

0,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

000 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zmian w
planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb.(odpis na ZFŚS)
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego zmienia się plan wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na
prowizje bankowe-pismo PCUW.3021.1.9.2017 z dnia 28.12.2017r.
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5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

0,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem
PF.0332.31.2017 z dnia 20.12.2017r. celem zabezpieczenia środków na zakup czujnika oleju, płynu do
mycia masek ODO, adapterów do masek Quick oraz opłat bankowych.
6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+16.945,00 złotych

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

+5.400,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne zwiększa się
plan wydatków w związku przyznaniem środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z realizacją ustawy z dnia 15 września 2017r. o
szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki
zdrowotnej.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.90)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny
cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem 3141.27.2017 z dnia 20.12.2017 celem
zabezpieczenia środków na dojazdy na indywidualne nauczanie oraz składek na Fundusz Pracy.
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

+6.110,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zwiększa się plan
wydatków w związku przyznaniem środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z realizacją ustawy z dnia 15 września 2017r. o
szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki
zdrowotnej.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.90- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny
cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem 10.2017 z dnia 20.12.2017 celem zabezpieczenia
środków na wywóz nieczystości i remont ksero.
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe

+5.435,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie

+286,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół Technicznych
dokonuje się:
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-zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej w związku z realizacją ustawy z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach
zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.90)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny
cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem ZST.3141.10.2017 z dnia
20.12.2017 celem pokrycia brakujących środków na energię elektryczną, na wycinkę drzew w okresie
ferii oraz kosztów przerejestrowania samochodów.
Zespół Szkół Nr 2 w Międzychodzie

+1.095,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół nr 2 w
Międzychodzie – dokonuje się
-zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów
profilaktyki zdrowotnej w związku z realizacją ustawy z dnia 15 września 2017r. o szczególnych
rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.90)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny
cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki ZSNr2.3020.05.2017
celem prawidłowej realizacji budżetu(wywóz nieczystości).
Zespół Szkół w Sierakowie

+4.054,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół w Sierakowie
dokonuje się
-zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej w związku z realizacją ustawy z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach
zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.90)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny
cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki 13/ZSS/2017 celem
prawidłowej realizacji budżetu(zakup środków czystości i prowizje bankowe).
Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
0,00 złotych
Zespół Szkół w Sierakowie
0,00 zł
W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych dokonuje się zmiany planu wydatków celem prawidłowej realizacji budżetupismo 13/ZSS/2017.
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Rozdział 80195 – Pozostała działalność

0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność dokonuje się zmian w
planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb.
7. Dział 852 - Pomoc Społeczna

0,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

0,00 złotych

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin

0,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie
wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki DPS-NF/4255/2017 z dnia 1812.2017 celem zabezpieczenia
środków na zakup materiałów węgla, żywności oraz sfinansowanie analizy oceny ryzyka zawodowego.
Dom Pomocy Społecznej Łężeczki

0,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zmienia się plan wydatków
zgodnie z wnioskiem jednostki 6/2017 z dnia 28.11.2017 celem zabezpieczenia na zakup materiałów
oraz zatrudnienie na umowy-zlecenia.
Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

0,00 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian w planie wydatków
zgodnie z wnioskiem PCPR/0422—11/JP/17 z dnia 28.11.2017r. w celu dostosowania do potrzeb
(zwiększenie wydatków promocję Programu Aktywny Samorząd i korekta odpisu na ZFŚS).
8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

0,00 złotych
0,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zmian celem dostosowania do faktycznych potrzeb.
Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy

0,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy
Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki PUP.FK-0201-10/2017
z dnia 12.12.2017r. (składki na Fundusz Pracy oraz krzesła biurowe)
9. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

0,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

0,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze dokonuje się zmian niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki-pismo
3141.27.2017 z dnia 20.12.2017r.
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