U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 30 października 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 2.434.294,95 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 53.143.672,28 złotych.
1. Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

0,00 złotych
+85.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy powiatowe
dokonuje się zmiany klasyfikacji środków otrzymanych z Gminy Międzychód jako finasowanie
przewozów pasażerskich.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

-85.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmiany
klasyfikacji środków otrzymanych z Gminy Międzychód jako finasowanie przewozów pasażerskich.
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

+219.480,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+219.480,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.369.2019.6 z
dnia 02.10.2019 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na zadania dotyczące gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej zadania.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.47) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3. Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

+1.028.682,65 złotych
+1.028.682,65,00 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
zwiększa się plan dochodów o środki jakie otrzymano jako ostateczne rozliczenie realizacji projektu
”Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych
usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez Powiat Międzychodzki”. Projekt realizowany w

ramach EFRR, Oś Priorytetowa 2 „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE”, Działanie 2.1 „Rozwój
elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów
publicznych”.
4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+45.000,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+45.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki otrzymane
w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup wyposażenia przyczepy wężowej oraz
wymianę 2 kotłów gazowych w Komendzie PSP w Międzychodzie.
5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

+171.758,00 złotych

Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

+171.758,00 złotych

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększa się plan o
kwoty dodatkowych dochodów uzyskanych w trakcie roku z tytułu opłaty geologicznej.
6. Dział 758 – Różne rozliczenia

+243.578,00 złotych

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
+243.578,00 złotych
W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów
ST5.4750.8.2019.p z dnia 13.09.2019r. informującym o zwiększeniu kwoty części subwencji
oświatowej ogólnej na 2019r.
7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+28.641,30 złotych

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

+27.169,46 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan
dochodów w związku z podpisanymi umowami na prowadzenie WWRD w okresie IX-XII/2019:
- z Gminą Międzychód- kwota 25.462,46 złotych
- z Gminą Kwilcz – kwota 1.707,00 złotych
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Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
+1.471,84 złotych
W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan
dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.303.2019.8 z dnia 14.10.2019r. z
przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.26) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+140.000,00 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 Międzychód z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu endoskopu przez Szpital.
Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

+60.000,00 złotych

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, Rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz
świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan dochodów
w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27.09.2019r. z
przeznaczeniem na finasowanie składek opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
9. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+360.000,00 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+360.000,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów
zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2019.8 z dnia 27.09.2019r. informującą
o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności Domów Pomocy Społecznej
DPS Piłka-Zamyślin – 80.000,00 złotych
i DPS Łężeczki- 280.000,00 złotych.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.25) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
10. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
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+32.832,00 złotych
+30.000,00 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 decyzją
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2019.9 z dnia 24.09.2019r. informującą o zwiększeniu
planu dotacji celowej na finasowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.38) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+2.832,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki otrzymane z
tytułu obsługi Programu Aktywny Samorząd.
11. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

+49.468,01 złotych
+49.468,01 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze:
- zwiększa się plan dochodów o dodatkowe środki uzyskane przez jednostkę w trakcie roku
budżetowego kwota 65.475,80
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.007,79 złotych. Dnia 15 kwietnia 2019 r. Powiat
Międzychodzki wystąpił z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie wsparcia
finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w
szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne
szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Na podstawie umowy zawartej z dzierżawcą
stołówki w SOSzW w Międzychodzie wkład własny do projektu został zabezpieczony w formie
darowizny na rzecz Powiatu Międzychodzkiego przez firmę „Exclusive Life”(dzierżawca). W związku
z rozstrzygnięciem tegorocznej edycji i brakiem dofinansowania zasadnym jest dokonanie rozwiązania
umowy darowizny.
12. Dział 855 - Rodzina

+114.854,99 złotych

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

+10.100,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z pismem Wojewody
Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27.09.2019r. z przeznaczeniem na realizację dodatku w
wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.
Rozdział 85595 – Pozostała działalność

+104.754,99 złotych
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W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu
dochodów o środki otrzymane w związku z ostatecznym rozliczeniem w ramach umowy
RPWP.07.02.01-30-0026/15-00 zawartej w dniu 21.12.2016r. o dofinansowanie projektu w ramach
WRPO na lata 2014-2020 pn.”Pomoc w rodzinie”.

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 565.705,05 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 56.749.838,40 złotych.
Zmiany w poszczeg ólnych działach przedstawiają si ę następująco:
1. Dział 600 - Transport i łączność

-1.799.559,35 złotych

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

+85.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy powiatowe
dokonuje się zmiany klasyfikacji środków otrzymanych z Gminy Międzychód jako finasowanie
przewozów pasażerskich.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

-1.884.559,35 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się:
- zmniejszenia planu wydatków w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych kwota
1.799.559,35 złotych
- zmiany klasyfikacji środków otrzymanych z Gminy Międzychód jako finasowanie przewozów
pasażerskich- 85.000,00 złotych.
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

+219.480,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+219.480,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.369.2019.6 z
dnia 02.10.2019 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na zadania dotyczące gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej zadania.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.47) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Dział 710 – Działalność usługowa

0,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

0,00 złotych

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

budowlany

4. Dział 750 - Administracja publiczna

+10.000,00 złotych

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

+10.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75019 – Rady Powiatów dokonuje się zwiększenia
w planie wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na diety radnych.
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.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+45.000,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+45.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki otrzymane
w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup wyposażenia przyczepy wężowej oraz
wymianę 2 kotłów gazowych w Komendzie PSP w Międzychodzie.
Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Komendy PF.0332.14.2019 z dnia 08.10.2019r. z
przeznaczeniem na nagrody + pochodne funkcjonariuszy i pracowników.
6. Dział 758 – Różne rozliczenia

-50.000,00 złotych

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe

-50.000,00 złotych

Łączna kwota rezerw po zmianach wynosi 442.410,24 złotych.
7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+203.423,30 złotych

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

+44.448,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne dokonuje się:
-zwiększenia planu wydatków celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań
w związku z organizacją roku szkolnego. +44.448 złotych
Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

+56.973,46 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan
wydatków:
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- celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją
roku szkolnego. +29.804 złotych,
- w związku z podpisanymi umowami na prowadzenie WWRD w okresie IX-XII/2019:
- z Gminą Międzychód- kwota 25.462,46 złotych
- z Gminą Kwilcz – kwota 1.707,00 złotych
Rozdział 80115- Technika

+713.439,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych

+713.439,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- Zespół Szkół Technicznych w
Międzychodzie zwiększa się plan wydatków:
- celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją
roku szkolnego. +290.139 złotych,
- w związku z przyznaniem dodatkowych środków na modernizacje ciągów komunikacyjnych oraz klas
ZST w Międzychodzie, budynek A, etap II – 409.500,00 zł.
- w związku z przyznaniem stypendium Starosty dla uczniów za osiągnięcia w nauce na IX-XII/2019
4.800,00 złotych
- w związku z przyznaniem dodatkowych środków na zakup wyposażenia do wyremontowanej szatni9.000,00 złotych

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

+84.830,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

+84.830,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się
plan wydatków:
- celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją
roku szkolnego. +82.430,00 złotych,
- w związku z przyznaniem stypendium Starosty dla uczniów za osiągnięcia w nauce na IX-XII/2019
+2.400,00 złotych
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

+88.598,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zwiększa się plan
wydatków:
- celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją
roku szkolnego. +79.181,00 złotych,
- w związku z przyznaniem stypendium Starosty dla uczniów za osiągnięcia w nauce na IX-XII/2019
+1.200,00 złotych
- w związku z przyznaniem dodatkowych środków na modernizacje dachu na budynku L.O. +8.217,00
zł.
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Rozdział 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne

+71.364,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne zwiększa się
plan wydatków celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z
organizacją roku szkolnego.
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
+1.471,84 złotych
W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan
wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.303.2019.8 z dnia 14.10.2019r. z
przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.26) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Rozdział 80195- Pozostała działalność

-857.701,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność zmniejsza się plan
wydatków w związku z koniecznością uzupełnienia braków w innych jednostkach.
8. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+190.000,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+130.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu
wydatków:
- w związku uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Międzychód z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu endoskopu przez Szpital-80.000,00 złotych.
- w związku ze zwiększeniem o kwotę 50.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
endoskopu.
Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

+60.000,00 złotych

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, Rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz
świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan wydatków
w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27.09.2019r. z
przeznaczeniem na finasowanie składek opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
9. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+380.475,89 złotych
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Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+377.643,89 złotych

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki
+280.000,00 zł
W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan zgodnie z
decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2019.8 z dnia 27.09.2019r. informującą o
zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności Domów Pomocy Społecznej
DPS Łężeczki- 280.000,00 złotych.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.25) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami 3/2019 z dnia 19.09.2019 oraz 4/2019 z dnia
15.10.2019 celem prawidłowej realizacji budżetu.
Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin

+120.000,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków:
-zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2019.8 z dnia 27.09.2019r. informującą
o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności Domów Pomocy Społecznej
DPS Piłka-Zamyślin – 80.000,00 złotych
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.25) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
- o kwotę 40.000,00 złotych z przeznaczeniem na udział własny w realizowanych zadaniach.
Ponadto: w części dot. Planu finansowego Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan wydatków o
kwotę -22.356,11 zł .
Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

+2.832,00 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o
środki otrzymane z tytułu obsługi Programu Aktywny Samorząd z przeznaczeniem na zakup drukarki i
niszczarki.
10. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

+30.00,00 złotych
+30.000,00 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 decyzją
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2019.9 z dnia 24.09.2019r. informującą o zwiększeniu
planu dotacji celowej na finasowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.38) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
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11. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

+93.699,34 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

+53.843,34 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków:
- celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją
roku szkolnego. +8.941,00 złotych,
- w związku z przyznaniem zwrotu dochodów wypracowanych przez jednostkę z przeznaczeniem na
zakup wykładzin i rolet do pokoi wychowanków oraz zakup telewizora do świetlicy internackiej,
20.257,00
- zwrot środków na energię elektryczną. Niewykorzystana kwota podlega zwrotowi do budżetu
8.632,68
-w związku z przyznaniem zwrotu dochodów wypracowanych przez jednostkę z przeznaczeniem na
pomalowanie pokoi w internacie I piętro 21.814,00
- na wydatki inwestycyjne związane z przyłączeniem kotłowni do przyłącza PGNiG 5.560,45
- na wypłatę nagród za akcję letnią 4.646,00
Ponadto- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.007,79 złotych. Dnia 15 kwietnia 2019 r. Powiat
Międzychodzki wystąpił z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie wsparcia
finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w
szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne
szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Na podstawie umowy zawartej z dzierżawcą
stołówki w SOSzW w Międzychodzie wkład własny do projektu został zabezpieczony w formie
darowizny na rzecz Powiatu Międzychodzkiego przez firmę „Exclusive Life”(dzierżawca). W związku
z rozstrzygnięciem tegorocznej edycji i brakiem dofinansowania zasadnym jest dokonanie rozwiązania
umowy darowizny.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

+39.856,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne zwiększa się plan wydatków:
- celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z organizacją
roku szkolnego. +8.940,00 złotych,
Ponadto w planie finansowym Starostwa zwiększa się plan wydatków o kwotę
przeznaczeniem na sfinansowanie badań specjalistycznych dzieci.

+ 5.000,00 z

12. Dział 855 - Rodzina

+101.775,77 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

0,00 złotych
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W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej
realizacji budżetu.
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

+10.100,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z pismem Wojewody
Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27.09.2019r. z przeznaczeniem na realizację dodatku w
wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.
Rozdział 85595 – Pozostała działalność

+91.675,77 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu
wydatków o środki otrzymane w związku z ostatecznym rozliczeniem w ramach umowy
RPWP.07.02.01-30-0026/15-00 zawartej w dniu 21.12.2016r. o dofinansowanie projektu w ramach
WRPO na lata 2014-2020 pn.”Pomoc w rodzinie”, które są należne Fundacji jako refundacja
wydatków.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna

+10.000,00 złotych

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+10.000,00 złotych

W dziale 926- Kultura fizyczna , rozdziale 92601 – Obiekty sportowe dokonuje się zwiększenia planu
wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej
modernizacji szatni przy sali gimnastycznej ZS nr 2 w Międzychodzie w związku z zamiarem
przystąpienia do programu „Szatnia na medal” w roku 2020.
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