U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr 32/46/2019
Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 22 sierpnia 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 79.032,90 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 50.173.344,18 złotych.
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+16.849,90 złotych

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
+16.849,90 złotych
W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wprowadza się
plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.172.2019.8 z dnia
07.08.2019r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem wyposażanie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.26)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny
cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

+51.936,00 złotych
+51.936,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzjami
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.242.2019.6 z dnia 26.07.2019r. oraz FB-I.3111.256.2019 z
dnia 30.07.2019r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o
niepełnosprawności
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.38)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny
cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

+10.247,00 złotych
+10.247,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody
Wielkopolskiego FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 06.08.2019r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 79.032,90 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 56.779.510,30 złotych.
Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
1. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

0,00 złotych
0,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planu wydatków zgodnie z wnioskiem
jednostki PF.0332.10.2019 z dnia 29.07.2019 z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych,
paliwa, odzieży ochronnej, materiałów medycznych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+16.849,90 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 celem zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną,
odprowadzone ścieki, usługi kominiarskie oraz wywóz odpadów komunalnych- pismo 3141.7.2019 z
dnia 20.08.2019r.
Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zmienia się plan
wydatków celem zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną, odprowadzone ścieki i
usługi kominiarskie- pismo 3141.7.2019 z dnia 20.08.2019r.
Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

0,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

0,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się
zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na wykonanie badań profilaktycznych
pracowników – pismo nr 3141.4.2019 z dnia 20.08.2019r.
Rozdział 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne

0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne zmienia się plan
wydatków celem zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną, odprowadzone ścieki i
usługi kominiarskie- pismo 3141.7.2019 z dnia 20.08.2019r.
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Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0,00 złotych

W rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje
planie wydatków celem zabezpieczenia środków na opłatę za i-arkusz.

się

zmian

w

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
+16.849,90 złotych
W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wprowadza się
plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.172.2019.8 z dnia
07.08.2019r. informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem wyposażanie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.26)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny
cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

+51.936,00 złotych
+51.936,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzjami
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.242.2019.6 z dnia 26.07.2019r. oraz FB-I.3111.256.2019 z
dnia 30.07.2019r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o
niepełnosprawności
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.38)- przeznaczenie środków z rezerwy celowej na inny
cel niż w decyzji o jej przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
4. 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 celem zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną,
odprowadzone ścieki, usługi kominiarskie oraz wykonanie dodatkowego projektu dostosowania
obiektu do postanowienia inspektora nadzoru budowlanego- pismo 3141.7.2019 z dnia 20.08.2019r.
Ponadto dokonuje się zmian celem prawidłowej klasyfikacji wydatków.
5. Dział 855 - Rodzina

+10.247,00 złotych

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

+10.247,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody
Wielkopolskiego FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 06.08.2019r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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