U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 23 maja 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 243.012,00 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 49.611.848,28 złotych.
1. Dział 750 - Administracja publiczna

+3.150,00 złotych

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

+3.150,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa dokonuje się
zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.111.2019.6 z
dnia 17.04.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład
komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do
powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.81)- przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż
wskazany w decyzji o ich przyznaniu -stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+210.653,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+210.653,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody
Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2019.3 z dnia 18.04.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie
przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz
„Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.69)- przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż
wskazany w decyzji o ich przyznaniu -stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+4.209,00 złotych

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

+4.209,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne dokonuje się
zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2019.8 z
dnia 25.04.2019r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.52)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny
cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

4. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

0,00 złotych
0,00 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 otrzymaną pomocą finansową dla WTZ w Kwilczu (z
Gminy Kwilcz 6.000,00 zł i z Gminy Sieraków 18.000,00zł)
-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24.000,00zł. (tytułem planowanych wpłat od Stowarzyszenia)
5. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+25.000,00 złotych

Rozdział 92118- Muzea ,
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

+25.000,00 złotych

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118- Muzea , Muzeum Zamek
Opalińskich w Sierakowie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaną pomocą
finansową z Gminy Sieraków na dofinansowanie zakupu eksponatów dla Muzeum Zamek Opalińskich
w Sierakowie (5.000,00zł) oraz organizację przez Muzeum imprez propagujących historię i kulturę
regionu oraz dofinansowanie badań archeologicznych związanych z historią miasta i gminy Sieraków
(20.000,00zl).
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 243.012,00 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 56.218.014,40 złotych.
Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
1. Dział 750 - Administracja publiczna

+3.150,00 złotych

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75019 – Rady Powiatów dokonuje się zmian w
planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb - pismo BR.0004.17.2019 z dnia
24.04.2019r.
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.
Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

+3.150,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa dokonuje się
zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.111.2019.6 z
dnia 17.04.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład
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komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do
powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.81)- przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż
wskazany w decyzji o ich przyznaniu -stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+210.653,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+210.653,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody
Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2019.3 z dnia 18.04.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie
przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz
„Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.69)- przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż
wskazany w decyzji o ich przyznaniu -stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00 złotych

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

0,00 złotych

W dziale 755- Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna dokonuje się
zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie

-6.791,00 złotych

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne dokonuje się
zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem 3141.5.2019 z dnia 10.05.2019r. celem zabezpieczenia
środków na opłaty za energię elektryczną.
Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

+4.209,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne dokonuje się
zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2019.8 z
dnia 25.04.2019r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.52)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny
cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Rozdział 80111- Gimnazja specjalne

0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80111- Gimnazja specjalne dokonuje się zmian w
planie wydatków zgodnie z wnioskiem 3141.5.2019 z dnia 10.05.2019r. celem zabezpieczenia środków
opłaty za energię elektryczną
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Rozdział 80195- Pozostała działalność

-11.000,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się
zmniejszenia planu wydatków i przenosi środki do rozdziału 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze.
5. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

+11.000,00 złotych
+11.000,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł. celem zwiększenia środków i
umożliwienie rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na wykonanie kompleksowych prac
modernizacyjnych związanych z dostosowaniem Ośrodka do zabezpieczenia p-poż.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na opłaty za energię
elektryczną, przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz
remont rynny na budynku Ośrodka – pismo jednostki nr 3141.5.2019.
6. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+25.000,00 złotych

Rozdział 92118- Muzea ,
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

+25.000,00 złotych

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118- Muzea , Muzeum Zamek
Opalińskich w Sierakowie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaną pomocą
finansową z Gminy Sieraków na dofinansowanie zakupu eksponatów dla Muzeum Zamek Opalińskich
w Sierakowie (5.000,00zł) oraz organizację przez Muzeum imprez propagujących historię i kulturę
regionu oraz dofinansowanie badań archeologicznych związanych z historią miasta i gminy Sieraków
(20.000,00zl).
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