U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 19 września 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 536.033,15 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 50.709.377,33 złotych.
1. Dział 600 - Transport i łączność

+352.378,15 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

+352.378,15 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się
zwiększenia planu dochodów:
- zwiększenie o kwotę 85.000,00 zł – tytułem pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Międzychód na
organizowanie przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach
pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych, określonych w umowie.
- zwiększenie o kwotę 258.712,15 zł - tytułem pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Międzychód na
dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1722P na odcinku od drogi pow.nr
1726P do m. Tuczępy” oraz „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726P, w
m.Gralewo”.
- zwiększenie o kwotę 8.666,00 zł - dodatkowe środki uzyskane w trakcie roku budżetowego z tytułu
sprzedaży drewna i z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy.
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

-404,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-404,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania planu do faktycznych wpływów.
3. Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

+15.466,00 złotych
+15.466,00 złotych

W dziale
710Działalność usługowa, rozdziale 71015
–
Nadzór budowlany
dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego
- FB-I.3111.295.2019.6 z dnia 21.08.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie odprawy emerytalnej
- FB-I.3111.314.2019.2 z dnia 04.09.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z
pochodnymi dla pracowników PINB od dnia 01.08.2019r.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.65) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

+815,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

+815,00 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
darowizn.
5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-2.380,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

-2.380,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmniejszenia planu dochodów zgodnie z decyzją
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.312.2019.2 z dnia 29.08.2019 celem dostosowania poziomu
środków do zakresu realizowanych zadań.
6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+7.327,00 złotych

Rozdział 80115-Technika

+3.855,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie

+3.855,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika dokonuje się zwiększenia planu
dochodów o dodatkowe środki uzyskane przez jednostkę z tytułu najmu, wydawania duplikatów
świadectw i legitymacji, zwrotu z OKE za materiały do przeprowadzenia egzaminów, za złomowanie
pojazdu, rozliczenia nadpłaty z roku ubiegłego za energię elektryczną -pismo ZST.3141.03/2019 z dnia
06.092019r.
Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

+3.384,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

+3.384,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się
zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane tytułem wydawania duplikatów świadectw i
legitymacji, za najem pomieszczeń- wniosek ZSNR2.3141.5.2019 z dnia 06.09.2019r.
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

+88,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące dokonuje się
zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane z wydawania duplikatów świadectw i legitymacji
szkolnych- wniosek LO.3141.02.19 z dnia 06.09.2019r.
7. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+145.829,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+145.759,00 złotych
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W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów
zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.304.2019.2 z dnia 27.08.2019r. informującą
o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w DPS PiłkaZamyślin i DPS Łężeczki.
Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

+70,00 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów
o uzyskane dodatkowe środki z tytułu darowizny (50,00 zł) oraz odsetek bankowych (20,00zł).
8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

+20.500,00 złotych
+20.500,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85322 – Fundusz Pracy
zwiększa się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
DF-I.4021.15.5.2019.MP z dnia 05.07.2019r. z przeznaczeniem na finansowane w roku 2019 kosztów
nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.
9. Dział 855 - Rodzina

+3.196,00 złotych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

+1.860,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny dokonuje się zwiększenia
planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2019.6 z dnia
26.08.2019 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.18) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel, niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

+744,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu o nieplanowane dochody z
tytułu odsetek oraz zwrotów z tytułu kosztów upomnień w postępowaniu komorniczym.
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

+592,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu o nieplanowane dochody z tytułu odsetek.
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10. Dział 926 - Kultura fizyczna

-6.694,00 złotych

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

-6.694,00 złotych

W dziale 926- Kultura fizyczna , rozdziale 92601 – Obiekty sportowe dokonuje się zmniejszenia w
planie dochodów celem dostosowania planu do wysokości ostatecznie otrzymanych środków.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 536.033,15 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 57.315.543,45 złotych.
Zmiany w poszczeg ólnych działach przedstawiają si ę następująco:
1. Dział 600 - Transport i łączność

+343.712,15 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

+343.712,15 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się
zwiększenia planu wydatków:
- zwiększenie o kwotę 85.000,00 zł – tytułem pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Międzychód na
organizowanie przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach
pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych, określonych w umowie.
- zwiększenie o kwotę 258.712,15 zł - tytułem pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Międzychód na
dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1722P na odcinku od drogi pow.nr
1726P do m. Tuczępy” oraz „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726P, w
m.Gralewo”.
Ponadto
- zwiększa się plan wydatków w R.60014, § 6050 o kwotę 111.945,00 zł – środki OŚ,
- zmniejsza się plan wydatków w R.60014, § 6050 o kwotę 111.945,00 zł– środki budżetu.
2. Dział 710 – Działalność usługowa

+17.666,00 złotych

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

+2.200,00 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na zlecenie podziałów geodezyjnych przy regulacji
przebiegu dróg powiatowych.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

+15.466,00 złotych

W dziale
710Działalność usługowa,
rozdziale 71015
–
Nadzór budowlany
dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego
- FB-I.3111.295.2019.6 z dnia 21.08.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie odprawy emerytalnej
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- FB-I.3111.314.2019.2 z dnia 04.09.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z
pochodnymi dla pracowników. PINB od dnia 01.08.2019r.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.65) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3. Dział 750 - Administracja publiczna

0,00 złotych

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 celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.
4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+1.620,00 złotych

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

+ 4.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75410 – Komendy
Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu,
zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dofinasowanie remontu kotłów gazowych
ogrzewających obiekty Komendy PSP w Międzychodzie.
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

-2.380,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zgodnie z decyzją
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.312.2019.2 z dnia 29.08.2019 celem dostosowania poziomu
środków do zakresu realizowanych zadań.
Ponadto – dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskami jednostki PF.0332.11.2019,
PF.0332.12.2019 oraz PF.0332.13.2019 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla funkcjonariuszy
za wypracowane nadgodziny, nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących przebywających na
zwolnieniach lekarskich, odprawę emerytalną oraz zakup paliwa.
5. 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.
6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+5.924,63 złotych

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

+116.107,41 złotych
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W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne dokonuje się
zwiększenia planu wydatków w związku z Reformą Oświaty – likwidacja Gimnazjum – obowiązki
przejmuje Szkoła Podstawowa Specjalna.
Rozdział 80111- Gimnazja specjalne

-116.158,78 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80111- Gimnazja specjalne dokonuje się zmniejszenia
planu wydatków celem - zadnia realizuje SPS w związku z reformą oświaty.
Rozdział 80115- Technika

-45.055,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych

-45.055,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- Zespół Szkół Technicznych w
Międzychodzie
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.098,00, zł w związku z koniecznością wydzielenia
środków na realizację 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,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 433,00 zł tytułem zwrotu z OKE,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.610,00 złotych na pokrycie kosztów zużycia energii
elektrycznej- kwota niewykorzystana podlega zwrotowi do budżetu.
Ponadto: dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów
delegacji nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne do Pniew i Radgoszczy.

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

+2.933,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

+2.933,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się
plan wydatków:
- o środki uzyskane ze zwrotu z OKE za przeprowadzone egzaminy -kwota 933,00
- o środki pochodzące z uzyskania dodatkowych dochodów w roku budżetowym z wynajmu
pomieszczeń ( po odjęciu kosztów) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych 2.000,00zł.
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

-19.844,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zmniejsza się plan
wydatków o kwotę 19.844,00, zł w związku z koniecznością wydzielenia środków na realizację zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
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szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych,
Ponadto : dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na badania
profilaktyczne pracowników wynikające ze zwiększenia zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym
2019/2020
Rozdział 80152- 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
+67.942,00 złotych
W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80152- 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 zwiększenia planu wydatków celem prawidłowej realizacji
budżetu.
Rozdział 80195- Pozostała działalność

0,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zmian w
planie wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłatę ewentualnych stypendiów.
7. Dział 851 - Ochrona zdrowia

0,00 złotych

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

0,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej dokonuje się zmian
w planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb.
8. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+240.126,87 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+239.362,87 złotych

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki
+9.663,00 zł
W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan zgodnie z
zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.304.2019.2 z dnia 27.08.2019r. informującą
o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów DPS Łężeczki.

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin

+191.121,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków:
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- zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.304.2019.2 z dnia 27.08.2019r.
informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w
DPS Piłka-Zamyślin -kwota 136.096,00 zł
- o środki własne powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w DPS Piłka-Zamyślin =
+55,025,00 zł. (w dniu 13.06.2019r. zwiększono już na ten cel wydatki o kwotę 81.071,00 zł)
Ponadto: w części dot. Planu finansowego Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków o
kwotę + 38.542,87 zł z przeznaczeniem na ewentualny udział własny Powiatu w złożonym wniosku o
dofinansowanie wydatków inwestycyjnych.
Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

+800,00 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków:
- o kwotę 50,00 złotych tytułem darowizny otrzymanej na Funkcjonowanie PCPR
- o kwotę 750,00 zł na organizację Pikniku PCPR
Ponadto: dokonuję się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia planu wydatków na
sfinansowanie koszty Konferencji „Razem dla dziecka i rodziny” oraz na szkolenie koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej.
9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+31.262,50 złotych

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy

+31.262,50 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy
Pracy
a) zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na
-finansowanie w roku 2019 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
PUP- zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4021.15.5.2019.MP z dnia
05.07.2019r. z przeznaczeniem na finansowane w roku 2019 kosztów nagród oraz składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników PUP kwota 20.500,0 zł.
- dodatkowe środki na podwyższenie poziomu płac pracowników PUP= 12.000, zł.
b) zmniejsza się plan wydatów o kwotę niewykorzystanych środków na ZFŚS -1237,50 zł.
10. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

-111.945,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

-111.945,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze dokonuje się
-zmniejszenia planu wydatków w związku z odstąpieniem, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, od
zadnia inwestycyjnego związanego z modernizacją kotłown w ZSOSZW w Międzychodzie a
przystąpieniem do remontu kotłów gazowych. Środki na remont zostały zabezpieczone, a pozostałe
kwoty zostają przeznaczone na bilansowanie budżetu.
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Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

0,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne zmienia się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na regulowanie płatności w
ustawowych terminach.
11. Dział 855 - Rodzina

+1.860,00 złotych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

+1.860,00 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

0,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z
koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztu konferencji „Razem dla dziecka i
Rodziny” oraz na szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze.
12. Dział 926 - Kultura fizyczna

+5.806,00 złotych

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+5.806,00 złotych

W dziale 926- Kultura fizyczna , rozdziale 92601 – Obiekty sportowe dokonuje się zwiększenia planu
wydatków celem zabezpieczenia kosztów prawidłowej realizacji inwestycji.
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