U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr ……………..
Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 28 listopada 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 42.088,00 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 53.447.069,52 złotych.
1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

+900,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+900,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2 z
dnia
15.11.2019r. z przeznaczeniem na realizacje zadań zleconych z zakresu gospodarki
nieruchomościami oraz na sfinansowanie kosztów dokonania zamiany gruntów.
2. Dział 710 – Działalność usługowa

+46.384,00 złotych

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

+46.384,00 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.461.2019.2 z
dnia 15.11.2019r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
3. Dział 851 - Ochrona zdrowia

-10.000,00 złotych

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-10.000,00 złotych

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, Rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz
świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się plan dochodów
w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019 - środki na
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
4. Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

+4.804,00 złotych
-4.849,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w związku z
pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019r. w celu dostosowania
poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

+9.653,00 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.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019 r. z przeznaczeniem na realizacje ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 42.088,00 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 57.053.235,64 złotych.
Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
1. Dział 600 - Transport i łączność

0,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

0,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmian
w planie wydatków w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

+900,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+900,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2 z
dnia
15.11.2019r. z przeznaczeniem na realizacje zadań zleconych z zakresu gospodarki
nieruchomościami oraz na dokonanie zamiany gruntów.
3. Dział 710 - Działalność usługowa

+46.384,00 złotych

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

+46.384,00 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.461.2019.2 z
dnia 15.11.2019r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
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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4. Dział 750 - Administracja publiczna

0,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zmian w
planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb.
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 w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu
niezbędnego do wdrożenia i pracy z programem "środki trwałe", zakup drukarki, czytnika kodu
kreskowego oraz materiałów eksploatacyjnych do znakowania środków trwałych w jednostkach
obsługiwanych.
5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

0,00 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 3141.12.2019 z dnia 25.11.2019r. celem
zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu logopedycznego, dostęp do
programu Infor Lex-Oświata, usługi bhp i p.poż. oraz opłaty za odprowadzanie ścieków.
Rozdział 80115- Technika

0,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie

0,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- Zespół Szkół Technicznych w
Międzychodzie zmienia się plan wydatków celem dostosowania poziomu środków do rzeczywistych
wydatków-ZST.3141.7.2019 z 25.11.2019r.
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 remont monitoringu oraz zapłatę za
delegacje krajowe.- wniosek ZSNR2.3141.9.2019 z 25.11.2019r.
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Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

0,00 złotych

Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie

0,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące Liceum
Ogólnokształcące w Międzychodzie dokonuje zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia
środków na zakup monitora interaktywnego i projektora multimedialnego oraz środków czystości,
żarówek i tonerów– wniosek LO.3141.06.19 z 25.11.2019r.
6. Dział 851 - Ochrona zdrowia

-10.000,00 złotych

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-10.000,00 złotych

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, Rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz
świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się plan wydatków
w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019 - środki na
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
7. Dział 852 - Pomoc Społeczna

0,00 złotych

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

0,00 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian w planie wydatków
zgodnie z wnioskiem PCPR/0422-10/2019 z dnia 25.11.2019r. celem zabezpieczenia stanowisk pracy
w materiały biurowe i eksploatacyjne tj. papier, tonery, fotel odpowiadający przepisom BHP, drabinę
oraz niszczarkę.
8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

0,00 złotych
0,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania do
faktycznych potrzeb.
Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy

0,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy
Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na wymianę oświetlenia
oraz wymianę gniazd wtyczkowych - wniosek PUP.FK-0201-7/2019 z 25.11.2019r.
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9. 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 w planie wydatków zgodnie z wnioskiem 3141.12.2019 z dnia
25.11.2019r. celem zabezpieczenia środków m.in. na zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy,
przegląd i konserwację dźwigu i pieca gazowego, opłatę za dostęp do programu Infor Lex-Oświata,
usługi bhp i p.poż. oraz odprowadzanie ścieków.
10. Dział 855 - Rodzina

+4.804,00 złotych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

0,00 złotych

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej
realizacji budżetu.
Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

-4.849,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z
pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019r. w celu dostosowania
poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

+9.653,00 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.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019 r. z przeznaczeniem na realizacje ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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