U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 11 lipca 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 214.031,00 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 50.094.311,28 złotych.
1. Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

-31.652,00 złotych
-31.652,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmian
w planie dochodów
-zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00 zł. planowanych w budżecie jako dotacja z NPPDL
- zwiększenie o kwotę 2.968.348,00zł otrzymanych z FDS jako dofinansowanie realizacji zadania
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na dł.5145 m(etapy od V do IX+ kanalizacja Lubosz)”,
zgodnie z umową nr 10.4/19 z dnia 02 lipca 2019r.
2. Dział 750 - Administracja publiczna

+3.000,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

+3.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się
zwiększenia planu dochodów o dodatkowe środki uzyskane w trakcie roku budżetowego z tytułu
rozliczeń podatku VAT.
3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+64.410,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+64.410,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów z przeznaczeniem
na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażakom pełniącym służbę w powiatowych
komendach PSP z wyrównaniem od 01.01.2019r.
4. Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

+10.083,00 złotych
+10.083,00 złotych

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan
dochodów o środki uzyskane w trakcie roku budżetowego z tytułu kary umownej.
5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+15.300,00 złotych

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

+15.300,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne zwiększa się
plan dochodów o środki uzyskane tytułem darowizny.
6. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+80.000,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+80.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu
dochodów w związku uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Sieraków, Gminy Kwilcz i Gminy
Międzychód
na dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia szpitala w Międzychodzie (tj.
dofinansowanie zakupu karetki dla szpitala).
7. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

+570,00 złotych

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

+570,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne zwiększa się plan dochodów o środki uzyskane z odszkodowania za uszkodzony
komputer.
8. Dział 855 - Rodzina

+22.320,00 złotych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

+22.320,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny dokonuje się zwiększenia
planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2019.2 z dnia
03.07.2019 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.
9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+50.000,00 złotych

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

+50.000,00 złotych

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan
dochodów z tytułu opłat.
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II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 214.031,00 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 56.700.477,40 złotych.
Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają si ę następująco:
1. Dział 600 - Transport i łączność

-136.927,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

-136.927,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się:
-zmniejszenia planu wydatków w związku z oszczędnościami poprzetargowymi o kwotę 105.275,00 zł.
-zmniejszenia planu wydatków o kwotę 31.652,00 w związku z otrzymaniem dotacji z FDS do kwoty
poprzetargowej i kosztów kwalifikowanych.
Ponadto dokonuje się zmian w planie celem prawidłowej klasyfikacji wydatków.
Ponadto
- dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 6050- wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00
pochodzących ze zwiększonych wpływów środków OŚ -zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr
1739P, na dł.5145 m(etapy od V do IX+ kanalizacja Lubosz)”-budowa kanalizacji deszczowej w
Luboszu
- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 6050- wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

-4.307,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-4.307,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zmniejsza się plan wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.
3. Dział 710 – Działalność usługowa

0,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

0,00 złotych

W
dziale 710- Działalność usługowa,
rozdziale 71015
–
dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.

Nadzór

4. Dział 750 - Administracja publiczna

+80.000,00 złotych

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+80.000,00 złotych

budowlany

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego zwiększa się plan wydatków celem realizacji dodatkowych zadań promocyjnych.
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5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+64.410,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+64.410,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu z przeznaczeniem na
sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażakom pełniącym służbę w powiatowych
komendach PSP.
6. 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 492.410,24 złotych.
7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+102.535,00 złotych

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

+15.300,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne dokonuje się
zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na realizację
zadania „Małe dzieci, duże możliwości- doposażenie sal integracji sensorycznej na potrzeby terapii
dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi deficytami rozwoju, z niepełnosprawnością intelektualną,
niedowidzących- uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie (ul. Św.
Jana Pawła II 6b)”
Rozdział 80115- Technika

+40.818,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych

+40.818,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- Zespół Szkół Technicznych w
Międzychodzie zwiększa się plan wydatków :
- o kwotę 3.000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie sztandaru dla Szkoły,
- o kwotę 37.818,00 złotych z przeznaczeniem na modernizację sieci komputerowej w budynku B.
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 zwiększa się
plan wydatków o środki przeznaczone na remont centrali telefonicznej oraz rozbudowę monitoringu
wizyjnego.
4

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

+4.307,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zwiększa się plan
wydatków celem umożliwienia wyłonienia wykonawcy w postępowaniu ofertowym na zadanie
„Modernizacja dachu na budynku LO……”.
Rozdział 80195- Pozostała działalność

+34.110,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się:
- zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych,
8. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+270.705,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+270.705,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu
wydatków w związku
- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Sieraków, Gminy Międzychód i Gminy Kwilcz na
dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia szpitala w Międzychodzie (tj. dofinansowanie zakupu
karetki dla szpitala).
9. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

+9.000,00 złotych

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

+9.000,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne zwiększa się oraz dokonuje przesunięć w planie wydatków celem zabezpieczenia
środków na zakup kserokopiarki i komputera, który uległ awarii.
10. Dział 855 - Rodzina

+22.320,00 złotych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

+22.320,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny dokonuje się zwiększenia
planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2019.2 z dnia
03.07.2019 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.
Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

+30.000,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z
koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.
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Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

-30.000,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.
11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-30.000,00 złotych

Rozdział 92118- Muzea ,
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

-30.000,00 złotych

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118- Muzea , Muzeum Zamek
Opalińskich w Sierakowie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z odstąpieniem od
organizacji pikniku historycznego.
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