U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 19 grudnia 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 253.885,73 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 53.900.955,25 złotych.
1. Dział 600 - Transport i łączność

+22.929,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

+22.929,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się
zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów w trakcie roku.
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

+857,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+857,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się plan dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów w trakcie roku.
3. Dział 750 - Administracja publiczna

+13.500,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

+13.500,00 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
najmu pomieszczeń i darowizn.
4. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

+30.000,00 złotych

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

+30.000,00 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 (za zajęcie pasa drogowego).
5. Dział 758 – Różne rozliczenia

+391.917,00 złotych

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
+47.112,00 złotych
W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na
2019r.:
- pismo ST5.4751.22.2019.8p -rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na dofinasowanie
świadczeń na start dla nauczycieli stażystów,
- pismo ST5.4751.24.2019.9p -rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na dofinasowanie wzrostu
zadań szkolnych (wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do
naliczenia algorytmem subwencji na 2019r.).
- pismo ST5.4751.25.2019.10p -rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na dofinasowanie
kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

+216.861,00 złotych

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zwiększa
się plan dochodów w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.10.2019 z dnia 11.12.2019r.
zwiększającym subwencję ogólną dla powiatów.
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

+127.944,00 złotych

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan
dochodów o środki uzyskane w trakcie roku budżetowego z tytułu zwrotu przez Muzeum „Zamek
Opalińskich” w Sierakowie otrzymanej refundacji wkładu własnego w projekcie „Renowacja
pozostałości północnego skrzydła Zamku Opalińskich w Sierakowie”.
6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+30.854,18 złotych

Rozdział 80105- Przedszkola Specjalne

+1.707,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne dokonuje się
zwiększenia planu dochodów w związku z przekazaniem przez Gminę Sieraków środków na
prowadzenie WWRD dziecka.

Rozdział 80115-Technika

+15.833,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie

+15.833,00 zł
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W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika dokonuje się zwiększenia planu
dochodów o kwoty dodatkowych dochodów uzyskanych w trakcie roku- pismo ZST.3141.8.2019 z
dnia 9.12.2019r.

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

+8.833,92 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

+8.833,92 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się
zwiększenia planu dochodów o kwoty dodatkowych dochodów uzyskanych w trakcie roku- pismo
zsnr2.31.41.10.2019 z dnia 10.12.2019r.
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

+4.480,26 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące dokonuje się
zwiększenia planu dochodów o kwoty dodatkowych dochodów uzyskanych w trakcie roku- pismo
LO.3141.07.19 z dnia 9.12.2019r.
7. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+10.000,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+10.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu
dochodów w związku uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Chrzypsko W.
8. Dział 852 - Pomoc Społeczna

-63.456,90 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

-63.666,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zmniejsza się plan dochodów
zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.479.2019.7 z dnia 26 listopada 2019r. w
związku ze zmniejszeniem poziomu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu
realizowanych zadań (korekta pod względem poziomu wykorzystania miejsc DPS Łężeczki -4.465,00
zł., DPS Piłka-Zamyślin -59.201,00zł).
Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

+209,10 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów
o kwoty dodatkowych dochodów uzyskanych w trakcie roku- pismo PCPR/0422-11/2019 z dnia
7.12.2019r.
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9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+8.411,95 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

+1.111,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki otrzymane ze
Stowarzyszenia z przeznaczeniem na działalność WTZ w Kwilczu.
Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+7.300,95 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki należne w
związku z obsługą środków PFRON- pismo PCPR/0422-11/2019 z dnia 7.12.2019r.
10. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

+5.502,50 złotych
+4.010,86 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze zwiększa się plan dochodów o kwoty dodatkowych dochodów uzyskanych w trakcie
roku- pismo 3141.13.2019 z dnia 9.12.2019r.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

+1.491,64 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne zwiększa się plan dochodów kwoty dodatkowych dochodów uzyskanych w trakcie rokupismo PPP.3141.7.2019 z dnia 9.12.2019r.
11. Dział 855 - Rodzina

+11,00 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

+11,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwoty
dodatkowych dochodów uzyskanych w trakcie roku- pismo PCPR/0422-11/2019 z dnia 7.12.2019r.
12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+3.360,00 złotych

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

+3.360,00 złotych
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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 kary nałożonej w związku z wycinką drzewa.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 453.885,73 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 57.507.121,37 złotych.
Zmiany w poszczeg ólnych dzi ałach przedstawiają si ę następująco:
1. Dział 020 - Leśnictwo

0,00 złotych

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarka leśną

0,00 złotych

W dziale 020- Leśnictwo, rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną dokonuje się zmian w
planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb.
2. Dział 600 - Transport i łączność

+3.360,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

+3.360,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się
zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.
Ponadto
- zwiększa się plan wydatków w R.60014, § 6050 o kwotę 65.000,00 zł – środki OŚ,
- zmniejsza się plan wydatków w R.60014, § 4300 o kwotę 65.000,00 zł– środki budżetu.
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

0,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.
4. 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.

Nadzór

5. Dział 750 - Administracja publiczna

+7.717,00 złotych

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

+7.717,00 złotych
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budowlany

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego zwiększa się plan wydatków celem dostosowania poziomu środków do zakresu
realizowanych zadań.
6. 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 zgodnie z wnioskami Komendy
PF.0332.20.2019 z dnia 04.12.2019r. oraz PF.0332.19.2019 z dnia 04.12.2019r. celem zabezpieczenia
środków na niezbędne wydatki.
7. 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.
8. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+46.195,54 złotych

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

+20.067,36 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne dokonuje się
zwiększenia planu wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu (wzrost wynagrodzeń w związku z
wprowadzeniem zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli oraz przeliczenia odpisu na ZFŚS
nauczycieli)- pismo 3141.13.2019 z dnia 9.12.2019r.
Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

-11.913,64 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne dokonuje się
zmniejszenia planu wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu- pismo 3141.13.2019 z dnia
9.12.2019r.
Rozdział 80115- Technika

+10.515,82 złotych

Zespół Szkół Technicznych

+10.515,82 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- Zespół Szkół Technicznych w
Międzychodzie dokonuje się zmian celem prawidłowej realizacji budżetu (wzrost wynagrodzeń w
związku z płatnymi zastępstwami oraz przeliczenie odpisu na ZFŚS nauczycieli)- pismo
ZST.3141.8.2019 z dnia 9.12.2019r.
Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

0,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

0,00 zł
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W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się
zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu- pismo zsnr2.31.41.10.2019 z dnia
10.12.2019r.
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące dokonuje się zmian w
planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu (zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków
chorobowych ZUS oraz korekty odpisu na ZFŚS nauczycieli, zakup niszczarek, art. gospodarczychpismo LO.3141.07.19 z dnia 9.12.2019r.
Rozdział 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne

+7.526,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne dokonuje się
zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu (wzrost wynagrodzeń w związku z
wprowadzeniem zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli oraz przeliczenia odpisu na ZFŚS
nauczycieli)- pismo 3141.13.2019 z dnia 9.12.2019r.
Rozdział 80142- Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

+20.000,00 złotych

W rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr dokonuje
planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.
9. Dział 851 - Ochrona zdrowia

się

zmian

w

+10.000,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+10.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu
wydatków w związku uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy ChrzypskoW.
10. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+269.807,91 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+264.637,96 złotych

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki
-4.465,00 zł
W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków
zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.479.2019.7 z dnia 26 listopada 2019r. w
związku ze zmniejszeniem poziomu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu
realizowanych zadań (korekta pod względem poziomu wykorzystania miejsc DPS Łężeczki) oraz
dokonuje się zmian w planie celem prawidłowej realizacji budżetu.
Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin

0,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zmienia się plan wydatków celem
prawidłowej realizacji budżetu.
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Ponadto:
-zmniejsza się plan wydatków w DPS Piłka-Zamyślin o kwotę 59.201,00 złotych w związku z decyzją
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.479.2019.7 z dnia 26 listopada 2019r. w związku ze
zmniejszeniem poziomu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych
zadań (korekta pod względem poziomu wykorzystania miejsc)
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.201,00 złotych ze środków budżetu powiatu.
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie:
+269.102,96 zł
-Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na ewentualne prace remontowe.
Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

+5.169,95 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o
środki należne w związku z obsługą środków PFRON.
11. 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 celem dostosowania do faktycznych potrzeb
12. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

-9.962,72 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

-9.962,72 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania poziomu środków do
zakresu realizowanych zadań- pismo 3141.13.2019 z dnia 9.12.2019r.
Ponadto
- zmniejsza się plan wydatków w R.85403, § 4270 o kwotę 12.177,00 zł – środki OŚ,
- zwiększa się plan wydatków w R.85403, § 4270 o kwotę 12.177,00 zł– środki budżetu.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

+308,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu- pismo
PPP.3141.7.2019 z dnia 9.12.2019r.
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

-308,00 złotych

W rozdziale 85446- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zmniejsza się plan
wydatków z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty wskazanej na nocie obciążeniowej z
Poradni Psychologicznej w Poznaniu za koszty specjalistycznej pomocy psychologicznopedagogicznej.
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13. Dział 855 - Rodzina

0,00 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

0,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zmian w planie wydatków.
- zmniejsza się plan finansowy |PCPR o kwotę 20.000 a zwiększa się plan finansowy Starostwa celem
zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118- Muzea ,
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

+126.768,00 złotych
+126.768,00 złotych

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118- Muzea , Muzeum Zamek
Opalińskich w Sierakowie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością
zabezpieczenia środków na zakup gruntów z przeznaczeniem na rozbudowę Muzeum.
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