U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 11 kwietnia 2019 roku
w s p r a w i e : zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego I I I / 1 8 / 2 0 1 8 z d n i a
2 0 g r u d n i a 2 0 1 8 r . w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 268.597,99 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 49.368.836,28 złotych.
1. Dział 020 - Leśnictwo

+2.460,00 złotych

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

+2.460,00 złotych

W dziale 020- Leśnictwo, rozdziale 02001 – Gospodarka Leśna dokonuje się zwiększenia planu
dochodów zgodnie z wnioskiem OS.6164.9.1.2019r. -o wskaźnik inflacji za 2018r.
2. Dział 630 - Turystyka

+27.479,00 złotych

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

+27.479,00 złotych

W dziale 630- Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje
się zwiększenia planu dochodów o środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Magnacka stanica
–etap II- punkt postojowo-widokowy przy Zamku Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej Pętli
szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego”- pismo BI.041.01.2019 z
dnia 01.04.2019r.
3. Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

+123.157,20 złotych
+123.157,20 złotych

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan
dochodów o:
- środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2018 – kwota
109.044,32 zł.
-środki uzyskane w trakcie roku budżetowego z tytułu prowadzonej egzekucji kary umownej, kosztów
upomnienia- 1.459,00zł.
- zwrotu dotacji z Gminy Sieraków przekazanej w roku 2018 na prowadzenie Gimnazjum – 12.653,88
zł.

4. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

+16.007,79 złotych
+16.007,79 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze zwiększa się plan dochodów o dodatkowe środki uzyskane z tytułu darowizny na rzecz
Powiatu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla SOSZW. Powiat wnioskuje o dofinansowanie
realizacji zadania „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach wnioskowanego Projektu planowany jest
zakup wyposażenia oraz prace remontowe.
5. Dział 926 - Kultura fizyczna

+99.494,00 złotych

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+99.494,00 złotych

W dziale 926- Kultura fizyczna , rozdziale 92601 – Obiekty sportowe dokonuje się zwiększenia w
planie dochodów. Pismem DS.-I.512.45.2019 z dnia 22.03.2019r. z dnia Powiat został poinformowany
o dofinansowaniu zadania „Modernizacja istniejącej szatni w Zespole Szkół Technicznych w
Międzychodzie” w ramach II edycji Programu „Szatnia na medal”.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 268.597,99 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 55.975.002,40 złotych.
Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
1. Dział 020 - Leśnictwo

+2.460,00 złotych

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

+2.460,00 złotych

W dziale 020- Leśnictwo, rozdziale 02001 – Gospodarka Leśna dokonuje się zwiększenia planu
wydatków zgodnie z wnioskiem OS.6164.9.1.2019r. -o wskaźnik inflacji za 2018r.
2. Dział 630 - Turystyka

+27.479,00 złotych

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

+27.479,00 złotych

W dziale 630- Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje
się zwiększenia planu wydatków z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie
realizacji zadania pn. „Magnacka stanica –etap II- punkt postojowo-widokowy przy Zamku
Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza
Międzychodzko-Sierakowskiego”- pismo BI.041.01.2019 z dnia 01.04.2019r.
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

0,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00 złotych
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W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dokonuję się zmian w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb – pismo z
dnia 01.04.2019r.
4. Dział 750 - Administracja publiczna

0,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się
zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu (zabezpieczenie środków na
tłumaczenia).
5. Dział 758 – Różne rozliczenia

-163.705,00 złotych

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe

-163.705,00 złotych

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy utworzonej na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym
z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital w BGK.- w związku ze spłatą raty
przez Szpital.
Łączna kwota rezerw po zmianach wynosi 656.115,24 złotych.
6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+103.157,20 złotych

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

+8.000,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

+8.000,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się
zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na remont sali wyłączonej z użytkowania ze względu
na stan techniczny.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na uregulowanie
należności z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – pismo jednostki nr ZS2.3141.02.2019.
Rozdział 80195- Pozostała działalność

+95.157,20 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia
planu wydatków o środki przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia.
7. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+173.705,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+173.705,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu
wydatków z przeznaczeniem na:
- wydatki inwestycyjne i zakup sprzętu medycznego. Środki pochodzą z częściowo rozwiązanej
rezerwy utworzonej na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego
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poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital w BGK.- w związku ze spłatą raty przez Szpital kwota
163.705,00 złotych.
- zabezpieczenie środków na sfinansowanie kosztów opracowania wniosku o dofinansowanie
wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 10.000,00 złotych.
Ponadto:
Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w wysokości 450.000,00 zł. W ramach tej kwoty
zabezpiecza się udział Powiatu w wysokości 260.000,00 złotych we wniosku o dofinansowanie zakupu
karetki oraz RTG (wraz z pracami budowlanymi).
8. Dział 852 - Pomoc Społeczna

-8.000,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

0,00 złotych

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki

0,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zmienia się plan wydatków,
zgodnie z wnioskiem jednostki nr 1/2019 z dnia 01.04.2019r. w celu zabezpieczenia środków na opłatę
za korzystanie ze środowiska.
Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

-8.000,00 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się:
- zwiększenia planu wydatków w związku z wnioskiem celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie
psychologa od 01.07.2019r., odnowienie certyfikatu, zniszczenie dokumentacji archiwalnej i inne –
kwota 10.000,00 zł.
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł i przesunięcia tych środków do rozdziału 85508
w związku z zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę-zlecenie – wniosek
jednostki nr PCPR/0422-5/JP/19.
9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 złotych

Rozdział 85333 –Powiatowe urzędy pracy

0,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe
urzędy pracy dokonuje się zmiany w planie wydatków, zgodnie z wnioskiem PUP.FK-0201-2/2019 z
dnia 01.04.2019r. celem zabezpieczenia środków na szkolenie pracownika.
10. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

+16.007,79 złotych
+16.007,79 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla SOSZW.
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Powiat wnioskuje o dofinansowanie realizacji zadania „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach
wnioskowanego Projektu planowany jest zakup wyposażenia oraz prace remontowe.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na uregulowanie
należności z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – pismo jednostki nr 3141.3.2019.
11. Dział 855 - Rodzina

+18.000,00 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

+18.000,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z
zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę-zlecenie – wniosek jednostki nr
PCPR/0422-5/JP/19.
12. Dział 926 - Kultura fizyczna

+99.494,00 złotych

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+99.494,00 złotych

W dziale 926- Kultura fizyczna , rozdziale 92601 – Obiekty sportowe dokonuje się zwiększenia w
planie wydatków. Pismem DS.-I.512.45.2019 z dnia 22.03.2019r. z dnia Powiat został poinformowany
o dofinansowaniu zadania „Modernizacja istniejącej szatni w Zespole Szkół Technicznych w
Międzychodzie” w ramach II edycji Programu „Szatnia na medal”.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

0,00 złotych

W dziale 926- Kultura fizyczna , rozdziale 92695 – Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie
wydatków zgodnie z wnioskiem PR.3021.2.2019 z dnia 14.03.2019r. celem dostosowania poziomu
środków do realizowanych zadań.
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