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Budżet Powiatu Międzychodzkiego na rok 2018 został przyjęty Uchwałą
Rady Powiatu Nr XXXVIII/233/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku.
 Dochody ustalono w kwocie 50.569.368,15 złotych.
w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 46.886.168,15 złotych,
2. dochody majątkowe w kwocie 3.683.200,00 złotych.
 Wydatki ustalono w kwocie 52.201.368,15 złotych
w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie 43.028.776,15 złotych,
2. wydatki majątkowe w kwocie 9.172.592,00 złotych.
 Przychody zaplanowano w kwocie 2.332.000,00 złotych
 Rozchody zaplanowano w kwocie 700.000,00 złotych
Deficyt budżetu w kwocie 1.632.000,00 złotych postanowiono pokryć
przychodami z kredytów.

W trakcie
zmian:

roku

budżetowego

dokonano

następujących

1. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/246/2018 z dnia 25.01.2018
 zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 2.448.792,00 zł,
 zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.448.792,00 zł,
dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w dziale

852,

853, 854.
2. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 148/221/2018 z dnia 01.03.2018
 zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 13.393,00 zł,
 zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 13.393,00 zł,
dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w dziale
801, 852.
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3. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/256/2018 z dnia 05.04.2018
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 220.046,24 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.926.538,36 zł,
- zwiększono przychody o kwotę 1.706.492,12 zł,
oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 750, 754,
801, 853, 854.
4. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/263/2018 z dnia 26.04.2018r.
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 542.896,98 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 542.896,98 zł,
oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600, 750,
755, 855.
5. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 159/237/2018 z dnia 24.05.2018r.
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 10.673,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 10.673,00 zł,
oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 750,

754,

801, 852,854.
6. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/267/2018 z dnia 07.06.2018r.
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 433.232,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 433.232,00 zł,
oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 801, 855.
7. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 163/242/2018 z dnia 28.06.2018r.
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 93.828,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 93.828,00 zł,
oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600, 710,
750, 801, 853, 854.
8. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII/274/2018 z dnia 05.07.2018
- zmniejszono dochody budżetu powiatu o kwotę 2.991.565,61 zł,
- zmniejszono wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.991.565,61 zł,
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oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600.
9. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/279/2018 z dnia 19.07.2018
dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750 i 900.
10. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 170/255/2018 z dnia 30.08.2018
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 145.952,61 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 145.952,61 zł,
oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 700,
710, 852, 854.
11. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/282/2018 z dnia 13.09.2018
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 863.291,28 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 863.291,28 zł,
oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600,
750, 754, 801, 852, 854, 855.
12. Uchwałą Rady Powiatu Nr L/288/2018 z dnia 11.10.2018
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 230.060,06 zł,
- zmniejszono wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.101.939,94 zł,
- zmniejszono przychody o kwotę 2.332.000,00 złotych
oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 754, 801,
851, 852, 855.
13. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 177/262/2018 z dnia 18.10.2018
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 461.243,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 461.243,00 zł,
oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 710, 751,
855.
14. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 179/266/2018 z dnia 08.11.2018
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 80.409,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 80.409,00 zł,
oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 710, 750,
751, 754, 801, 852, 853, 854, 855.
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15.Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1/1/2018 z dnia 29.11.2018r.
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 7.860,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.860,00 zł,
oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 801.
16. Uchwałą Rady Powiatu Nr II/6/2018 z dnia 06.12.2018
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 137.846,06 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 137.846,06 zł,
oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600, 710,
801, 851, 852, 854, 855.
17.Uchwałą Rady Powiatu Nr III/19/2018 z dnia 20.12.2018r.
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 192.116,80 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 192.116,80 zł,
oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 700, 710,
750, 754, 755, 801, 852, 853, 855, 900, 926.
18. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 5/13/2018 z dnia 27.12.2018r.
dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 020, 710, 750,
801, 852, 853, 854.

Ponadto:
1. W dniu 14.12.2017 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła
uchwałę

nr

XXXVIII/232/2017

w

sprawie

uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego
na lata 2018-2022
2. W dniu 04.01.2018 Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podjął
uchwałę 141/213/2018 w sprawie ustalenia planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018.
3. W dniu 25.01.2018 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła
uchwałę nr XXXIX/245/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej
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Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata
2018-2022
4. W

dniu

podjął

22.03.2018r.
uchwałę

sprawozdania

Zarząd

Powiatu

151/228/2018
z

w

wykonania

Międzychodzkiego

sprawie

przyjęcia

budżetu

Powiatu

Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za
2017r.
5. W dniu 05.04.2018 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła
uchwałę nr XLI/255/2018 w sprawie zmiany

Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata
2018-2022.
6.

W dniu 26.04.2018 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła
uchwałę nr XLII/262/2018 w sprawie zmiany

Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 20182022.
7.

W

dniu

07.06.2018r.

Rada

Powiatu

Międzychodzkiego

podjęła:
- uchwałę nr XLV/272/2018 w sprawie absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2017r.
-uchwałę

nr

XLV/271/2018

w

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu międzychodzkiego za 2017r.
8.

W dniu 05.07.2018 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła

uchwałę nr XLVII/273/2018 w sprawie zmiany

Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 20182022.
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9.

W dniu 13.09.2018 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła

uchwałę nr XLIX/281/2018 w sprawie zmiany

Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 20182022.
10.

W dniu 11.10.2018 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła

uchwałę nr L/287/2018 w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2023.
11. W dniu 11.10.2018r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła
uchwałę

nr

L/289/2018

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Międzychodzkiego w
Rejestrze Należności publicznoprawnych.

12. W dniu 20.12.2018r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła
uchwałę III/20/2018

w sprawie wydatków,

które nie wygasają z

upływem roku budżetowego 2018.

Zmiany wprowadzone uchwałami organów Powiatu (stanowiącego i
wykonawczego) spowodowane były zmianami wynikającymi z
postanowień ustawy budżetowej na 2018 rok w stosunku do projektu
budżetu państwa oraz wynikały z zawieranych porozumień i umów lub
aneksów do zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu
terytorialnego wszystkich szczebli oraz z organami administracji
państwowej a także z pozostałymi podmiotami sektora finansów
publicznych.
Wprowadzone w roku 2018 zmiany skutkowały zwiększeniem
dochodów o 2.890.074,42 złotych, zwiększeniem wydatków o
2.264.566,54 złotych, zmniejszeniem przychodów o kwotę 625.507,88
złotych oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego o 625.507,88 złotych,
7

który został pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku
bankowym.

Ostatecznie budżet Powiatu Międzychodzkiego na dzień
31 grudnia 2018 wynosił:
- dochody – 53.459.442,57 złotych,
- wydatki – 54.465.934,69 złotych,
- przychody – 1.706.492,12 złotych,
- rozchody

– 700.000,00 złotych.
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Plan dochodów budżetowych w okresie 1.01.2018 – 31.12.2018
zwiększono o kwotę 2.890.074,42 złotych.
Zmiana planu dochodów nastąpiła poprzez:

1.

Zmniejszenie subwencji ogólnych dla Powiatu o kwotę

2.

Zwiększenie dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu
administracji rządowej o kwotę +753.596,67 złotych,

3.

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych Powiatu
+162.742,00 złotych

4.

Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
-3.000.000,00 zł.

5.

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat +450.000,00 złotych

6.

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków otrzymanych od pozostałych
jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sfp +39.963,00 zł

7.

Zmniejszenia dochodów z tytułu wpływu środków na dofinansowanie
własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł -22.217,00
złotych,

8.

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych +10.000,00
złotych,

9.

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych +384.000,00 złotych,

10.

Zwiększenia dochodów o wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących +157.000,00 złotych
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-381.251,00 złotych,

11.

Zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych +256.423,99 zł

12.

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich +2.970.445,72 zł

13.

Zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasały z upływem roku
budżetowego+118.436,00 złotych

14.

Zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez Powiat z
przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz koszty
nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego
urzędu pracy +1.100,00 złotych

15.

Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych na zadania bieżące
realizowane np porozumień (umów) między jst -125.224,00 złotych

16. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej +31.200,00 złotych
17. Zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych środków na
uzupełnienie dochodów powiatu +154.432,00 złotych
18.

Zwiększenie dochodów własnych Powiatu o kwotę +929.427,04 złotych,

W tym:
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§ 0970
§ 0830
§ 0590
§ 0650
§ 0460
§ 0580
§ 0620
§ 0750
§ 0770
§ 0690
§ 0920
§ 0960
§ 0870
§ 0610
§ 0940
0640

Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z usług
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jedn.organiz.
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty
ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
Wpływy z najmu i dzierżawy
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

+131.220,77zł
+271.933,00 zł
+9.500,00zł
+14.500,00zł.
+176.893,00zł
+16.902,00 zł.
+1.500,00 zł
+73.906,00zł
+143.077,00zł
+52.142,00 zł
+17.543,29 zł

+6.782,98 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
+12.442,00zł
Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz za wydanie duplikat
+649 zł
ów świadectw
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
+380,00złł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
+56,00zł.
komorniczej i kosztów upomnień
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UCHWALONY PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK - 53.459.442,57 złotych
Wykonanie dochodów za 2018 - 53.136.991,78 złotych
Stanowi to 99,40 % planu rocznego
Realizacja

dochodów

za

2018

rok

w

podziale

na

źródło

pochodzenia dochodów przedstawia się następująco:
1. Subwencje ogólne.
Wyszczególnienie

Plan

Subwencja ogólna

Wykonanie

% Wyk.

15.444.399

15.444.399

100,00

dla

154.432

154.432

100,00

część oświatowa subwencji ogólnej dla

12.030.859

12.030.859

100,00

2.261.287

2.261.287

100,00

997.821

100,00

W tym:
Uzupełnienie

subwencji

ogólnej

jednostek samorządu terytorialnego
jednostek samorządu terytorialnego
część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla powiatów
część równoważąca subwencji ogólnej

997.821

dla powiatów

2. Dochody związane z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji
rządowej.
Plan 2018

-

6.322.589,67

Wykonanie za 2018 rok

-

6.278.282,98

Stanowi to 99,30% planu rocznego.
Wykonanie w wysokości 99,30 % planu rocznego jest wynikiem:
1) zwrotu niewykorzystanych dotacji:
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a) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 4.522,74
b) w rozdziale 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
126,87 zł
c) w rozdziale 70005- Gospodarka nieruchomościami -63,85 zł
d) w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii- 879 zł.
e) w rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do
podręczników,
materiałów
edukacyjnych
lub
materiałów
ćwiczeniowych- 4.657,64 zł
f) w rozdziale 75515-Nieodpłatna Pomoc Prawna- 869,90 zł
g) w rozdziale 85504-Wspieranie Rodziny -4.030,00zł
h) w rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa – 2.244,24 zł.
i) w rozdziale 75109- Wybory do rad gmin…… - 4.130,92 zł
j) w rozdziale 75212 -Pozostałe wydatki obronne – 1.050,00 zł
k) w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze – 21.731,53 zł
Rozliczenie szczegółowe zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia
załącznik nr 4.
3. Dochody związane z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Plan 2018

-

32.200,00

Wykonanie za 2018

-

31.103,14

Stanowi to 96,60 % planu rocznego.
W ramach ww dotacji Powiat otrzymał środki :
- w rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa- z przeznaczeniem na prowadzenie
spraw określonych w art.30 ust.4 i 4a ustawy z dnia 21.11.1967 o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z niewykorzystaniem
środków przeznaczonych na specjalistyczne badania osób podlegających
kwalifikacji wojskowej- w dniu 14.06.2018 zwrócono kwotę 1.000,00 zł na
rachunek WUW w Poznaniu,
- w rozdziale 80195- Pozostała działalność- kwota 31.103,14 zł, zgodnie z
podpisanym porozumieniem MEN/2017/DWKI/1683 z dnia 27.11.2017r. z
przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” tj.
zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję
tego ośrodka. Zwrócono niewykorzystane środki 96,86zł.
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4. Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na podstawie porozumień jednostek
samorządu terytorialnego.
Plan 2018

-

699.848,00

Wykonanie za 2018 rok

-

691.021,14

Stanowi to 98,74 % planu rocznego.
W ramach ww dotacji Powiat otrzymał środki:
a) z Gminy Sieraków na pokrycie kosztów funkcjonowania Gimnazjum w
Sierakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Sierakowie zgodnie z
porozumieniem z dnia 14 lutego 2013r. zawartym pomiędzy Powiatem
Międzychodzkim a Gminą Sieraków- dział 801, rozdział 80110 i rozdział
80152– 389.458,61 złotych
b) z Gminy Międzychód kwota 21.724,51 i Gminy Sieraków 57.626,80 zł.
tytułem uzupełnienia etatów nauczycieli
c) z Gminy Międzychód tytułem pokrycia kosztów zająć wczesnego
wspomagania dla dzieci – kwota 11.804,22 zł.
d) z Miasta Poznań (4 dzieci), z Powiatu Zielonogórskiego (2 dzieci), z
Powiatu Ostrzeszowskiego (2 dzieci), z Powiatu Szamotulskiego (4 dzieci),
z Powiatu Międzyrzeckiego (1 dziecko), z Powiatu Obornickiego (1
dziecko)- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tego
terenu a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu
międzychodzkiego zgodnie z zawartymi porozumieniami-dział 855,
rozdział 85508- 167.782,04 złotych.
e) z Powiatu Szamotulskiego (1 dziecko) na pokrycie kosztów utrzymania
dzieci pochodzących z tego terenu a przebywających w placówce na
terenie powiatu międzychodzkiego zgodnie z zawartym porozumieniemdział 855, rozdział 85510- 46.624,96 złotych.
5. Dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
Powiatu.
Plan 2018

-

2.650.923,00

Wykonanie za 2018 rok

-

2.625.394,25

Stanowi to 99,04 planu rocznego.
W ramach ww dotacji Powiat otrzymał środki:
a) w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej- z przeznaczeniem na
finansowanie wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania
pensjonariuszy umieszczonych przed dniem 1.01.2004r.,-2.603.699,00 zł.
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b) w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na dofinansowanie

wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej16.986,00 zł.
c) w rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych – jednostki samorządu terytorialnego
otrzymują z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań z
zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji udzielana jest na
każdego ucznia, który w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej korzystającego
z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w
szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, dla której
dana jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym lub
rejestrującym.
W roku 2018 Powiat Międzychodzki otrzymał dotację na 5 dzieci
uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie.

6. Udział Powiatu w podatku od osób fizycznych.
Plan 2018

-

7.208.018,00

Wykonanie za 2018 rok

-

7.666.076,00

Stanowi to 106,35 % planu rocznego.
W uchwale Rady Powiatu XXXVIII/233/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2018r. plan dochodów przyjęto zgodnie z informacją
Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we
wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie dochodów z
tego tytułu uzależnione jest od wysokości dochodów uzyskanych przez budżet
państwa.
Należy mieć na uwadze, że przekazywana samorządom informacja Ministra
Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie
informacyjno-szacunkowy.
7. Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych
Plan 2018

-

200 000,00

Wykonanie za 2018 rok

-

288 182,57

Stanowi to 144,09 % planu rocznego.
W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2004r. nowej ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego –powiatom przyznano udział w wysokości
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1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie dochodów z tego
tytułu uzależnione jest od wysokości dochodów uzyskanych przez budżet
Państwa.
Jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie planują kwotę dochodów z
tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
8. Środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Plan 2018

-

157 000,00

Wykonanie za 2018 rok

-

146 485,96

Stanowi to 93,30 % planu rocznego
Są to środki :
a)z Gminy Sieraków na:
o organizację przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących
historię i kulturę regionu – kwota 17.000,00 złotych,
o dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy
Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej do Kwilcza- 18.000,00złotych,
o usuwanie eternitu z zabudowań oraz wyrobów i materiałów azbestowych
składowanych na terenach nieruchomości wnioskodawców położonych
na terenie gminy Sieraków 4.532,42
o dofinansowanie niezbędnych prac remontowych w Zespole Szkół w
Sierakowie 64.000,00 zł.
b)z Gminy Kwilcz na:
o dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Kwilczu- 6.000,00złotych
o usuwanie eternitu z zabudowań oraz wyrobów i materiałów azbestowych
składowanych na terenach nieruchomości wnioskodawców położonych
na terenie gminy Kwilcz 9.174,80zł.
c)z Gminy Międzychód na:
o usuwanie eternitu z zabudowań oraz wyrobów i materiałów azbestowych
składowanych na terenach nieruchomości wnioskodawców położonych
na terenie gminy Międzychód 20.000,00zł.
d)z Gminy Chrzypsko Wielkie na:
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o usuwanie eternitu z zabudowań oraz wyrobów i materiałów azbestowych
składowanych na terenach nieruchomości wnioskodawców położonych
na terenie gminy Chrzypsko Wielkie 7.778,74zł.

9. Środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Plan 2018

-

606 423,99

Wykonanie za 2018 rok

-

606 423,99

Stanowi to 100,00 % planu rocznego
Są to środki z :
a)z Gminy Sieraków na:
- zakup eksponatów muzealnych przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie
Kwota- 7.000zł
-dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia SPZOZ Międzychód– 25.000zł,
- na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1742P
Kaczlin-Ryżyn-Lutom -100.000zł

b) z Gminy Chrzypsko W. na:
- z Gminy Chrzypsko W. na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Łężeczki –
Białokosz…”- kwota 25.000zł.
- na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1742P
Kaczlin-Ryżyn-Lutom -25.000zł

c)z Gminy Międzychód na:
- dofinasowanie realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P na
odcinku skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do m. Skrzydlewo na długości
500m. w kwocie 397.423,99 złotych
d)z Województwa Wielkopolskiego na:
-na dofinansowanie realizacji zadania pn.:”Magnacka stanica- punkt postojowo
widokowy przy Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej
Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza MiędzychodzkoSierakowskiego”.
- 27.000zł
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10. Dochody otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Plan 2018

-

191 733,00

Wykonanie za 2018 rok

-

191 733,24

Stanowi to 100,00 % planu rocznego
Są to środki:
- otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów
rolnych i przeznaczenie ich pod zalesianie-153.783,91 zł,
- które otrzymał z ARiMR jako dopłata do gruntów rolnych użytkowanych
ZS nr 3 w Międzychodzie- 1.549,33 zł,
- otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu jako dofinansowanie powiatu
realizacji zadania -usuwanie eternitu z zabudowań oraz wyrobów i
materiałów azbestowych składowanych na terenach nieruchomości
wnioskodawców położonych na terenie powiatu - 36.400,00 zł.

11. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu pracy oraz koszty nagród oraz składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.
Plan 2018

-

138 800,00

Wykonanie za 2018 rok

-

138 800,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (t.j.2018.1265) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach
2014–2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu)
Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o
których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy
dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
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wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego
urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.
12. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Plan 2018

-

4 292 623,87

Wykonanie za 2018

-

3 099 424,97

Stanowi to 72,20 % planu rocznego.
Powiat Międzychodzki otrzymał dofinansowanie:
- dofinansowanie 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” -kwota 32.201,40 zł.+ 84.021,30 z
budżetu Wojewody Wielkopolskiego
- dofinansowanie, zgodnie z umową RPWP.07.02.01-30-0026/15-00 z dnia
21.12.2016r., realizacji projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.”Pomoc w
rodzinie” – kwota 685.141,98 zł.
- dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P
Łężeczki-Białokosz-granica

powiatu

szamotulskiego”.

Długość

odcinka

przebudowywanego 4 km. Środki pochodzą z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie było realizowane w roku 2017 ale nie
otrzymane refundacji. Kwota dofinansowania wynosi 63,63% poniesionych kosztów
kwalifikowanych operacji.- 2.298.060,29 zł.

20

13. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Plan 2018

-

384 000,00

Wykonanie za 2018

-

383 490,00

Stanowi to 99,87 % planu rocznego.
W roku 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Międzychodzie otrzymała
środki z Funduszu Wsparcia przy Komendzie
Wojewódzkiej PSP w Poznaniu jako
- zgodnie z pismem WF.0761.34.2018 z dnia 05.09.2018r. KW PSP o
przyznaniu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP jako dofinasowanie
zakupu przewoźnej pompy wysokiej wydajności do wody czystej oraz
mobilnego symulatora zagrożeń wraz ze sprzętem teleinformatycznym na
wyposażenie Komendy. Środki rozliczono i dokonano zwrotu kwoty 510,00zł.

14. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan 2018

-

10 000,00

Wykonanie za 2018

-

9 991,88

Stanowi to 99,92 % planu rocznego.
W roku 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie
otrzymała
środki z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w
Poznaniu jako dofinansowanie zakupu przewoźnej pompy wysokiej wydajności do
wody czystej oraz
mobilnego symulatora zagrożeń wraz ze sprzętem
teleinformatycznym na wyposażenie Komendy. Środki rozliczono i dokonano zwrotu
niekorzystanej kwoty 8,12zł.
15.Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasały z upływem roku budżetowego
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Plan 2018

-

118 436,00

Wykonanie za 2018

-

118 436,00

Stanowi to 100,00% planu rocznego.
Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XXXVIII/235/2017 z dnia 14 grudnia
2017r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale w w dziale 854- Edukacyjna opieka
wychowawcza, rozdziale 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie
118.436,00 zł
z przeznaczeniem na udział
własny w realizacji zadania
inwestycyjnego „Rozbudowa o platformę dla osób niepełnosprawnych oraz
przebudowa budynku szkolnego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu”.
W związku z tym, że po otwarciu ofert- najtańsza z nich przekraczała ww kwotę,
Zarząd Powiatu postanowił o ustanowieniu ponownie wydatku w roku 2018.
Ustanowione wydatki niewygasające wygasły.
16. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Plan 2018

- 0,00

Wykonanie za 2018 rok

- 0,01

Stanowi to 0% planu rocznego.
17. Dochody własne budżetu Powiatu.
Plan 2018

- 15 002 448,04

Wykonanie za 2018 rok

- 15 417 746,65

Stanowi to 102,77% planu rocznego.
Wysokie wykonanie procentowe w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wynika z
tzw. „magii małych cyfr” (niewielkie wykonanie ponad plan skutkuje znacznym wzrostem
wykonania procentowego).
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Ad. 1 Wpływy z opłaty komunikacyjnej - § 0420
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% Wyk.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

990.000

1 001 258,25

101,14

Na ww dochody składają się opłaty związane z rejestracją pojazdów i wymianą prawa
jazdy. Należy podkreślić, że opłaty za rejestrację pojazdów określa rozporządzenie Ministra
Transportu i Budownictwa. Ostatnia zmiana dotycząca wysokości opłat pochodzi z 2004r.

Ad. 2 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- § 0460
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie % Wyk.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

2.510 135 2.510.135,47

100,00

poborem; rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw

Obowiązek wniesienia opłaty eksploatacyjnej
za wydobyte kopaliny
węglowodorowe ze złóż znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego przez
Przedsiębiorcę wynika z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i
górnicze (t.j.: Dz. U. z 2016r. , poz. 1131 ze zmian.), zgodnie z którym przedsiębiorca,
który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża- uzyskał decyzję
inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości
kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego oraz pozabilansowego, w okresie
rozliczeniowym. Ilości wydobytej kopaliny ze złoża wraz ze stawkami zostały
przedstawione w informacjach załączonych do w/w pisma Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa SA Oddział w Zielonej Górze.
Zgodnie z art. 137 ust. 1 w/w ustawy Prawo geologiczne i górnicze okresem
rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1
stycznia do 30 czerwca i od dnia 1 lipca do 31 grudnia.
W świetle art. 137 ust. 2a w/w ustawy Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który
uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża- uzyskał decyzje inwestycyjną,
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samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i
przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ja na rachunki bankowe m.in.
powiatu, na terenie którego jest prowadzona działalność, bez wezwania.

Ad. 3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności - § 0470
Wyszczególnienie

Plan

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie % Wyk.

54 123

Rozdział70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami

54 123,27

100,00

Do wnoszenia opłat za zarząd zobowiązane są następujące jednostki:
- Dom Pomocy Społecznej Łężeczki
- Dom Pomocy Społecznej Piłka

Ad. 4 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie % Wyk.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem; rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat
stanowiących

dochody

jednostek

225.000 228.670,10

101,63

samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

W/W dochody pochodzą z opłat
- wpłacanych na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego
oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 214.193,40 zł,
- za holowanie pojazdów 14.476,70 zł.
Na dzień 31.12.2018 pozostają należności przeterminowane w wysokości 69.719,56
zł dotyczące
- kwota 10.907,86 za zajęcie pasa drogowego,
- kwota 58.811,70 zł za usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatowych.
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Ad.5 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0550
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie % Wyk.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i

418

418,18

100,04

nieruchomościami

Do wnoszenia opłat zobowiązane są następujące jednostki:
A) Muzeum Zamek Opalińskich - 404,26 zł
B) ENEA - 13,92 zł

Ad. 6

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób

fizycznych - § 0570
Wyszczególnienie

Plan

Dział 758-Różne rozliczenia
Rozdział 75814Różne rozliczenia finansowe
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Wykonanie % Wyk.

0,00

0,00

x

x

x

x

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem; rozdział 75618 – Wpływy z
innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

X

x

x

Dział 600 – Transport i Łączność
Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe

x

9.511,60

x

x

9.511,60

x

Razem:

Grzywny i kary dotyczą;
- w dziale 900, rozdziale 90002-Gospodarka odpadami -w związku z decyzjami
dotyczącym usunięcia odpadów na działce w Łowyniu, postanowieniem Nr
FN.3161.1.2011 z dnia 14.02. 2011 r. oraz Nr FN.31.1.20011 z dnia 14.03.2011 r.
nałożono grzywny na zobowiązanego w wysokości łącznie 20 000 zł .
Do dnia 31.12.2018r. grzywny nie zostały uregulowane przez zobowiązanego.
Należność została zabezpieczona hipotecznie.
- w dziale 758 – kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy lub niewykonania
umowy w terminie. Na dzień 31.12.2018 pozostaje niewyegzekwowana kara w
wysokości 1.771,20zł za niewykonanie w terminie umowy nr 17/II/2013 z dnia
7.02.2013 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
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drogi powiatowej Głażewo-Mnichy-dr.kraj.24. Umowa została rozwiązana pismem
KD.7011.1.2.2013 z dnia 30.09.2013 w związku z niewykonaniem dokumentacji w
terminie. W chwili obecnej toczy się postępowanie egzekucyjne.
- w Dziale 756- Rozdziale 75618- pozostaje nieuregulowana grzywna w wysokości
1.050,00 zł nałożona na przedsiębiorcę zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
- w dziale 600 zostały uregulowane kary za nieterminowe wykonanie umowy 737,66
oraz 8.773,94
Ad. 7 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych - § 0580
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie % Wyk.

Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział
16.902
16.902 100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe
Dochody w R. 75814 – Różne rozliczenia finansowe pochodzą z kar umownych za
nieterminową dostawę samochodów.
Ad. 8 Wpływy z opłat za koncesje i licencje- § 0590
Wyszczególnienie

Plan

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem; rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw

Wykonanie % Wyk.

19.500

20.739,00

106,35

W/W dochody pochodzą z opłat za udzielane licencje na przewozy osób i rzeczy
oraz koncesje na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Ad.9

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów- § 0610
Wyszczególnienie

Plan

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące
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Wykonanie % Wyk.
104

104

100,00

416

468

112,50

156

156

100,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

208

208

100,00

884

936

105,88

Rozdział 80115-Technika
Razem:

Wykonanie przebiegało prawidłowo.
Ad.10 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym
opłaty za częstotliwości - § 0620
Wyszczególnienie

Plan

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wykonanie % Wyk.

1500

1365

91,00

Dochody w R.85333- Powiatowe Urzędy Pracy pochodzą z wpłat do wniosku o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową.

Ad. 11 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień- § 0640
Wyszczególnienie

Plan

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie % Wyk.
10

10,40 104,00

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem; rozdział 75618 – Wpływy z

x

x

x

innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw
Dział 855- Rodzina; Rozdział 85508-Rodziny Zastępcze
Dział 855- Rodzina; Rozdział 85510 -Działalność Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

Razem:

46
x
56

58 126,09
x

80 142,86

Należności przeterminowane w kwocie 1.026,10 dotyczą kosztów w sprawach egzekucyjnych.
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x

Ad.12 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- § 0650
Wyszczególnienie

Plan

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem; rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw

Wykonanie % Wyk.

114.500

127.310

111,19

W/w dochody pochodzą z opłaty za wydanie prawa jazdy.
Ad. 13
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej - § 0680
Wyszczególnienie

Plan

Dział 855 –Rodzina ; Rozdział 85510 -Działalność Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Dział 855- Rodzina; Rozdział 85508-Rodziny Zastępcze

Razem:

Wykonanie % Wyk.

10 000

9 065,70

5 000
15 000

90,66

5 332,77 106,66
14 398,47

95,99

Należności wymagalne w rozdziale 85508- Rodziny Zastępcze 228.459,24 zł oraz Rozdziale
85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 148.926,83 zł powstały w związku z
brakiem wpłat rodziców naturalnych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub
placówkach opiekuńczo wychowawczych. W związku z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998) rodzice
biologiczni, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej są zobowiązani do
ponoszenia odpłatności („Art. 193. 1. Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą
miesięczną opłatę w wysokości:
1)

przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 - w

przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej
zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
2)

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce

opiekuńczo-wychowawczej,

regionalnej

placówce

opiekuńczo-terapeutycznej

oraz

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce
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opiekuńczo-wychowawczej,

regionalnej

placówce

opiekuńczo-terapeutycznej

oraz

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”). Opłata ta może ulec umorzeniu po spełnieniu
warunków określonych w uchwale Nr XV/109/2012 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 8
marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej.
W przypadku kompletnego braku współpracy rodziców biologicznych i braku jakichkolwiek
informacji o ich sytuacji dochodowej, zastosowanie ww. Uchwały Rady Powiatu nie jest
możliwe. Należy zatem ustalić odpłatność, w wysokości wskazanej w przytaczanym wyżej art.
193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz zostali umieszczeni w
rejestrze dłużników ERIF.

Ad. 14. Wpływy z różnych opłat - § 0690
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie % Wyk.

Dział 710- Działalność usługowa
Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i
kartografii
Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe
Dział 758 - Różne rozliczenia; 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80115-Technika
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

300 000

351 620,92

117,21

2 000

1 812,55

90,63

x

x

x

81

117

144,44

9

19,50

216,67

5 394

5 394

100,00

54

54

100,00

36
x

36
x

100,00
x

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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Rozdział 90002- Gospodarka odpadami
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

339 989

475 468,42

139,85

x

x

x

50 000

51 660

103,32

697 631,00

886 250,39

127,04

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy
Razem:

Wpływy z różnych opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się
następująco:
-W rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dochody pochodzą z opłat za karty
wędkarskie, z opłat za udzielenie informacji o środowisku oraz z kosztów
egzekucyjnych (należność wymagalna 240,40),
-W rozdziale 80115- Technika, Rozdziale 85403 i |R.80117- Branżowe szkoły I i
II stopnia pochodzą z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych
-W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne dochody pochodzą z opłat
dokonanych przez wychowanków w internacie ZS Sieraków.
-W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat
i kar za korzystanie ze środowiska ewidencjonowane są dochody otrzymane z
Urzędu Marszałkowskiego jako udział Powiatu.
-w R. 90002- Gospodarka odpadami pozostają należności wymagalne w kwocie
155.519,99 zł. Należności wynikają z postanowień nr FN.3161.1.2011 z dnia
10.06.2011r, i 18.07.2011r. o wykonaniu zastępczym. Wykonanie zastępcze
dotyczy usunięcia i zagospodarowania zalegających odpadów na dz. 416/3 w
miejscowości Łowyń.
-w r. 71012- pozostają należności wymagalne w kwocie 526,00 (postępowanie
upominawcze)- dotyczą opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego
-W rozdziale 70005 - należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu kosztów
postępowania egzekucyjnego należności z tytułu nie uregulowanych rat za wykup
lokali (kwota 200,00zł)
-w r.75814- pozostają do wyegzekwowania koszty sądowe wobec wykonawcy za
niewykonanie w terminie umowy nr 17/II/2013 z dnia 7.02.2013 na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej
Głażewo-Mnichy-dr.kraj.24.
Umowa
została
rozwiązana
pismem
KD.7011.1.2.2013 z dnia 30.09.2013 w związku z niewykonaniem dokumentacji
w terminie. W chwili obecnej toczy się postępowanie egzekucyjne.
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Ad.15 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - § 0750
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie % Wyk.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

114 355

113 292,88

99,07

29 000

32 280,45

111,31

1 472

1 642,26

111,57

64 650

68 893,99

104,94

140 000

81 745,66

58,39

51 900

51 955,89

100,11

2 640

2 640,00

100,00

2 167

2 166,62

99,98

8 215

8 293,07

100,95

414 399,00

362 910,82

87,58

Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80115 – Technika
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz
inne poradnie specjalistyczne

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia
Razem:

Realizacja dochodów z tytułu najmu i dzierżawy:
-w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej niższe wykonanie od planowanego
jest wynikiem braku ściągalności czynszy w 2018r. w DPS Piłka-Zamyślin
Pozostałe dochody realizowano zgodnie z planem.
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Pomimo tego, na dzień 31.12.2018r. należności wymagalne z tytułu czynszy
wynosiły :
-w DPS Piłka-Zamyślin 50.465,94 złotych. Wobec najemców zalegających z
płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne. Z częścią najemców lokali
mieszkalnych w DPS Piłka-Zamyślin spisano ugody dotyczące ratalnych spłat
zaległości.

Natomiast część należności pochodzi z nieuregulowanych zaległości

osób, wobec których przeprowadzono postępowanie eksmisyjne (dwa lokale).
- w Rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami należności wynikają
z braku uregulowania opłat za korzystanie z placu manewrowego (240,00) i
użytkowania działki (7,00 zł)
Ad. 16

Wpłaty z tytułu opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie % Wyk.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

143 077

143 074

100,00

1/ Aktem notarialnym Rep. A nr 3063/2018 z dnia 21.08.2018r. Powiat
Międzychodzki dokonał sprzedaży działki nr 1295 o pow. 0,0885 ha, położonej w
Międzychodzie na rzecz osób fizycznych - za cenę 98.350,00 zł. Działka nr 1295
pozostawała w zasobie mienia Powiatu Międzychodzkiego i w związku z tym, że
stała się zbędna dla wykonywania zadań własnych Powiatu została przeznaczona do
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego , w oparciu o uchwałę Rady
Powiatu Międzychodzkiego nr XXXIX/247/2018 z dnia 25 stycznia 2018r.
2/ Aktem notarialnym Rep. A nr 4384/2018 z dnia 11.10.2018r. Powiat
Międzychodzki dokonał zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa - Państwowym
Gospodarstwem Leśnym - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód , w wyniku
której Powiat Międzychodzki stał się właścicielem działek nr 430/1 o pow. 0,2596 ha
oraz nr 465/12 o pow. 0,3274 ha - położonych w Piłce, wykorzystywanych na
potrzeby Domu Pomocy Społecznej Piłka - Zamyślin ( jednostki organizacyjnej
Powiatu). W zamian, Powiat zbył na rzecz SP PGL LP grunty oznaczone jako działka
nr 246 o pow. 1,4200 ha, położone w obrębie Sieraków Nadl. - przeznaczone na
leśny zbiornik retencyjny. Powyższa zamiana została dokonana w oparciu o zgodę
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia
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05.07.2018r. oraz uchwalę Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XXXII/188/2017 z
dnia 08.06.2017r.
Na dzień 31.12.2018r. należności wymagalne tytułem nieuregulowanych rat za
wykup lokalu wynosiły 8.447,16 złotych. Powiat prowadzi egzekucję na mocy
zapisów klauzuli aktu notarialnego.
Ad. 17

Wpływy z usług - § 0830
Wyszczególnienie

Plan

Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze

Razem:

Wykonanie % Wyk.

8 917 308

8 986 335,18

100,77

27 405

27 401,15

99,99

8 944 713 9 013 736,33

100,77

Należności wymagalne są wynikiem braku wpłat :
-z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS 6.821,37zł. W ww sprawach
zawarte są ugody o ratalnej spłacie lub prowadzone postępowanie egzekucyjne.
Część osób uregulowała zadłużenie w m-cu I/2019r.

Ad.18 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- § 0870
Wyszczególnienie

Plan

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

Wykonanie % Wyk.

12 442

12 838,72

103,19

Dział 750 – Administracja Publiczna

x

1 788,61

x

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe
Dział 801 – Oświata i Wychowanie

x

37 818,29

x

12 442

52 445,62

421,52

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem; rozdział 75618 – Wpływy z
innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw

Rozdział 80115 – Technika

Razem:
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Wpływy w:
-R. 75020 – Starostwa Powiatowe dotyczą dochodów uzyskanych ze sprzedaży zbędnego
sprzętu komputerowego
- R..75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw
pochodzą ze sprzedaży pojazdów co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu.
Należności wymagalne dotyczą zapłaty za złomowanie pojazdu.
-R.80115-Technika dotyczą dochodów ze sprzedaży nieprzydatnego sprzętu rolniczego.

Ad.19 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940
Wyszczególnienie

Plan

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wykonanie % Wyk.
380

Rozdział 80115 – Technika

379,36

99,83

W związku z przekazaniem Zespołu Szkół w Sierakowie do prowadzenia Gminie Sieraków
nastąpiło rozliczenie należności i zobowiązań z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS dokonał rozliczenia okresu funkcjonowania szkoły w strukturach Powiatu
Międzychodzkiego i wykazał nadpłatę składek z tytułu ubezpieczeń społecznych
pracowników szkoły w kwocie 379,36 zł.
Nadpłata nie wynikała z rozliczeń roku bieżącego 2018.

Ad. 20 Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920
Wyszczególnienie

Plan

Dział 600 – Transport i Łączność
Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe
Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa
Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami
Dział 710- Działalność usługowa
Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71015-Nadzór Budowlany
Dział 750 – Administracja Publiczna
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Wykonanie % Wyk.
269

269,14

100,05

x

0,90

x

x

x

x

100

229,53

229,53

44 000

62 878,01

142,90

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem;
rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

450

467,12

103,80

1.500

1 038,64

69,24

Rozdział 80115 – Technika

2 231

2 927,59

131,22

Dział 855 – Pomoc Społeczna

1 014

1 195,22

117,87

1 700

6 436,45

378,61

150

265,83

177,22

900

1 003,82

111,54

1 500

1 529,37

101,96

500

327,93

65,59

7,29

7,29

100,00

1 952

2 330,51

119,39

x

13,58

x

x

x

x

1 000

949,35

94,94

120

154,81

129,01

57 393,29

82 025,09

142,92

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące
Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Dział 852 –– Pomoc Społeczna
Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczne

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne
Dział 855 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Dział 758-Różne rozliczenia
Rozdział 75814Różne rozliczenia finansowe
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002- Gospodarka odpadami
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia
Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75085-PCUW
Razem:
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Realizacja dochodów z tytułu odsetek przebiega prawidłowo. Na nieznaczne wahania w
stosunku do planu wpływ mają stany środków na rachunkach bankowych oraz wysokość
oprocentowania ustalana przez bank. Są to wielkości trudne do prognozowania.

Na dzień 31.12.2018r. pozostały należności do zapłaty:
-w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 4.518,66zł. Są
to odsetki od należności wymagalnych z tytułu nieuregulowanych rat za wykup
lokalu. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
-W rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- kwota 12.143,19 (należne odsetki od
nieterminowo regulowanych należności za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych
oraz opłat za zajęcie pasa drogowego)
-W rozdziale 85202-Domy Pomocy Społecznej kwota 10.747,26 zł. Są to odsetki od
zaległości w regulowaniu czynszy lokalowych oraz opłat za pobyt i usługi w Domu
przez pensjonariuszy. Postępowanie windykacyjne prowadzone jest przez
Dyrektorów jednostek,
-W rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota 1.024,31 zł. Są to
odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego.
- w R. 90002- Gospodarka odpadami kwota 115.114,31. Należności są skutkiem
nie uregulowania przez zobowiązanego nałożonych opłat wynikających
z
postanowień nr FN.3161.1.2011 z dnia 10.06.2011r, i 18.07.2011r. o wykonaniu
zastępczym. Wykonanie zastępcze dotyczy usunięcia i zagospodarowania
zalegających odpadów na dz. 416/3 w miejscowości Łowyń. Wobec dłużnika
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (do dnia 31.12.2018 postępowanie
egzekucyjne nieskuteczne).
- w R. 85508- Rodziny zastępcze kwota 72.639,43zł i R.85510- Placówki
opiekuńczo-wychowawcze kwota 47.404,12zł. Są to odsetki od zaległości we
wpłatach rodziców naturalnych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
lub placówkach opiekuńczo wychowawczych. Wobec dłużników prowadzone jest
postępowanie egzekucyjne.
-w R.75814-Różne rozliczenia finansowe pozostaje do wyegzekwowania kwota
784,97zł tytułem odsetek od wykonawcy za niewykonanie w terminie umowy nr
17/II/2013 z dnia 7.02.2013 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy drogi powiatowej Głażewo-Mnichy-dr.kraj.24. Umowa została
rozwiązana pismem KD.7011.1.2.2013 z dnia 30.09.2013 w związku z
niewykonaniem dokumentacji w terminie. W chwili obecnej toczy się postępowanie
egzekucyjne.
- w R.75020- Starostwa Powiatowe kwota 1.009,49zl są to odsetki od
nieterminowego regulowania należności za udzielanie informacji publicznej oraz
od nieuregulowanych opłat za dostarczenie energii cieplnej.
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Ad.21

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -

§ 0960
Wyszczególnienie

Plan

Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Wykonanie % Wyk.

1 939,98

2 125 109,54

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80115 – Technika

3 395

3 395 100,00

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

1 448

1 448 100,00

6 782,98

6 968 102,73

Razem:

Środki te, zgodnie z wolą darczyńców, zostały przekazane dla Powiatu.
Ad. 22

Wpływy z różnych dochodów - § 0970
Wyszczególnienie

Plan

Dział 600 – Transport i Łączność
Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe
Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Wykonanie % Wyk.

20 000

30 490,72

152,45

60 178

78 287,43

130,09

53 463

53 373,71

99,83

69 500

100 614,85

144,77

10 446

10 931,65

104,65

23 769,77

23 056,98

97,00

27 000

24 285,80

89,95

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80115 – Technika
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Dział 855 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze
Dział 853 – Poz. zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Dział 853 –Poz. zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403- SOSZW
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x

734,97

x

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

2 113

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa

x

Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami
Dział 801 – Oświata i wychowanie

2 000

94,65

4 951,48

x

846

846,74

100,09

267 315,77

329 574,33

123,29

Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia
Razem:

Na dzień 31.12.2018r. pozostały wymagalne należności do zapłaty:
-w rozdziale 85508- Rodziny Zastępcze w wysokości 2.721,88zł. z tytułu
nienależnie pobranej
pomocy dla rodzin zastępczych oraz pomocy na
kontynuowanie nauki,
- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej w wysokości 2.045,75 z tytułu
nieuregulowanych przez mieszkańców odpłatności za leki,
- w rozdziale 75020- Starostwa wysokości 4.838,85zł tytułem nieuregulowanych
opłat za koszty ogrzewania mieszkań w Sierakowie.
Ad. 23

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie % Wyk.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział

70005

–

Gospodarka

gruntami

i

109 750 137 639,53

125,41

nieruchomościami

Dział 853 –Poz. zadania w zakresie polityki

180

społecznej

216,30

120,17

109 930 137 855,83

125,40

Rozdział 85321 – PZOON
Razem

Dochody w § 2360 uzyskiwane są w związku z realizacją przez Powiat zadań z
zakresu administracji rządowej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego- dochodem Powiatu jest odpis od uzyskanych dochodów na rzecz
budżetu Państwa. Plan przyjęto w wysokości naliczonej od planu ustalonego przez
Wojewodę Wielkopolskiego. Wyższe wykonanie jest wynikiem uzyskania
dodatkowych wpływów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.
Należności wynoszą 64.814,61 zł. Jest to kwota należna Powiatowi od kwot
nieuregulowanych z tytułu opłat.
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Ad. 24

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin

lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - § 2900
Wyszczególnienie

Plan

Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze
Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Razem:

Wykonanie % Wyk.

121 856

130 588,18

107,17

278 510

286 091,36

102,72

400 366

416 679,54

104,07

W związku z art.191, ust.8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej- gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki
w wysokości
- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie
zastępczej lub placówce.
W roku 2018 Powiat otrzymał ww wpłaty : z Gminy Sieraków-105.254,34 zł, z
Gminy Kwilcz- 16.715,94 zł, z Gminy Chrzypsko w.-37.296,93 zł., z Gminy
Międzychód- 257.412,33 zł.

Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetu Powiatu Międzychodzkiego, w
układzie dział, rozdział, paragraf, za okres 1.01.2018 – 31.12.2018 przedstawia
załącznik nr 1.
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Plan

wydatków

budżetowych

w

okresie

1.01.2018–

31.12.2018

zwiększono o kwotę 2.264.566,54 złotych
Zmiana planu wydatków nastąpiła poprzez:
1.

Zmniejszenie wysokości poziomu wydatków finansowanych z subwencji
ogólnych otrzymanych przez Powiat o kwotę -381.251,00 złotych

2.

Zwiększenie wydatków związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu
administracji rządowej o kwotę +753.596,67 złotych,

3.

Zwiększenie wydatków finansowanych z otrzymanych z budżetu Państwa
środków na realizacje przez Powiat zadań własnych o kwotę +162.742,00
złotych,

4.

Zmniejszenia wydatków finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3.000.000,00 złotych,

5.

Zwiększenie poziomu wydatków finansowanych z dotacji otrzymanych z
budżetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
+450.000,00 złotych,

6.

Zwiększenie poziomu wydatków finansowanych ze środków otrzymanych od
pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sfp +39.963,00 zł

7.

Zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków na dofinansowanie
własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł -22.217,00
złotych,

8.

Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
+10.000,00 złotych

9.

Zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji otrzymanych z funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych +384.000,00
złotych,
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10. Zwiększenia wydatków finansowanych z wpływów z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących +157.000,00 złotych
11. Zwiększenie wydatków finansowanych z wpływów z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
+256.423,99 zł.
12. Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich +2.970.445,72 złotych,
13. Zwiększenia wydatków w związku ze zwrotem do budżetu powiatu
niewygasających +118.436,00 złotych,
14. Zwiększenia poziomu wydatków o środki otrzymane z Funduszu Pracy z
przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników pup oraz koszty nagród oraz składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników pup +1.100,00
15. Zmniejszenie poziomu wydatków o środki otrzymane na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jst -125.224,00 zł
16. Zwiększenia poziomu wydatków o środki otrzymane w ramach dotacji z
budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej +31.200,00 złotych
17. Zwiększenie poziomu wydatków w związku z uzyskaniem dodatkowych
środków na uzupełnienie dochodów powiatu +154.432,00 złotych,
18. Zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów własnych
Powiatu o kwotę +929.427,04 złotych,
19. Zmniejszenia kwoty przychodów o -625.507,88 złotych.
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OSTATECZNY PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK - 54.465.934,69 złotych
WYKONANIE ZA OKRES 1.01.2018 – 31.12.2018 – 49.537.351,78 złotych
STANOWI TO 90,95% PLANU ROCZNEGO
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się
następująco:
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO
Plan na 2018- 250.185,00 zł
Wykonanie za 2018 – 246.284,85 zł
Stanowi to 98,44 % planu rocznego.
W tym:
Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna

153.783,91 złotych

Stanowi to 100,00 %.
Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie
gruntów rolnych pod uprawy leśne. Wypłaty te finansowane są przez ARiMR.

Rozdział 02002 – Nadzór nad Gospodarką Leśną

92.500,94 złotych

Stanowi to 95,95 %.
W tym:
 Wydatki z tytułu nadzoru nad lasami niepaństwowymi – 23.327,99 zł
 wydatki osobowe – 64.255,78 zł
 pozostałe wydatki - 4.917,17 zł
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan na 2018 – 5.329.031,28 zł
Wykonanie za 2018 – 4.005.133,44 zł
Stanowi to 75,16 % planu rocznego.
W tym:
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Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe

4.005.133,44 zł

W ramach tych środków sfinansowano:
- dotacje celowe przekazane Gminom na zadania bieżące na podstawie porozumień
– 50.021,00 zł:
- Gmina Międzychód – 18.876zł
- Gmina Sieraków – 13.842zł
- Gmina Kwilcz – 12.111 zł
- Gmina Chrzypsko – 5.192zł
koszty BHP – 4.269,50 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 149.484,66 zł
energia– 10.712,18 zł
zakup usług pozostałych – 262.790,02
remonty- 231.021,58 zł.
różne opłaty i składki – 13.221,80 zł
zakup usług telekomunikacyjnych – 4.182,40 zł
opłaty na rzecz budżetów jst- 867,00 zł
szkolenia pracowników – 412,00 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne – 18.696,00 zł
W ramach tych środków dokonano „Zakup pługa odśnieżnego do zimowego
utrzymania dróg powiatowych wraz z dostawą do zamawiającego”

wydatki inwestycyjne – 3.259.455,30 zł
Drogowe zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Międzychodzkiego w 2018 r.
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód - Dzięcielin - Skrzydlewo na odc.
od drogi krajowej nr 24 do m. Skrzydlewo, na długości ok. 1200 m wraz z przebudową
odcinka drogi gminnej nr 229510P Skrzydlewo - Dormowo”.
Wartość robót brutto:
Koszt nadzoru inwestorskiego:
Koszt wykonania dokumentacji kosztorysowej:

794 847,98 zł
8 610,00 zł
2 460,00 zł

Zakres robót budowlanych:
1) Wycinka i karczowanie drzew i zakrzaczeń w pasie drogi
2) Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, gr. 3 cm
3) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 5 cm
4) Plantowanie i ścinka poboczy gruntowych
5) Wykonanie przepustu w m. Skrzydlewo
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6)
7)
8)
9)

Wykonanie barier energochłonnych na istniejącym przepuście
Wykonanie ścieków z elementów betonowych na dł. 40 m
Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi JOMB
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni (linie krawędziowe)

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki – granica powiatu szamotulskiego,
na długości 1 km (etap VI od km 5+200 do km 6+200)”
Wartość robót brutto:
Koszt nadzoru inwestorskiego:

1 684 832,60 zł
12 300,00 zł

Zakres robót budowlanych:
1) Rozebranie nawierzchni drogowej i podbudowy przy krawędziach
2) Wykonanie poszerzenia podbudowy nawierzchni z kruszyw łamanych
3) Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 7 cm
4) Ułożenie geokompozytu (geosiatki)
5) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, gr. 6 cm
6) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 5 cm
7) Oczyszczenie rowów przydrożnych
8) Ścinanie i uzupełnianie poboczy
9) Przebudowa istniejących zjazdów (nawierzchnia z kruszyw łamanych)
10) Wykonanie wysp kanalizujących ruch
11) Wykonanie oznakowania poziomego jezdni (linie krawędziowe i segregacyjne)
3. „Remont drogi powiatowej nr 1742P na odcinku Kaczlin – Ryżyn, na długości 2218 m”
Wartość robót brutto:
Koszt nadzoru inwestorskiego:

717 129,10 zł
3 690,00 zł

Zakres robót budowlanych:
1) Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
2) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni
3) Ręczne wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni
4) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4 cm
5) Plantowanie i ścinka poboczy gruntowych

4. „Umocnienie odcinka drogi powiatowej 1737P Góra – Przemyśl, na łącznej
powierzchni 765 m2 wraz z uzupełnieniem odwodnienia drogi”
Zakres robót budowlanych:
1. Utwardzenie nawierzchni gruntowej gruzem betonowym, gr. 20 cm na
powierzchni 765 m2
2. Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej
3. Wykonanie odprowadzenia wody przykanalikiem z rur Ø200
Wartość:

26 758,65 zł
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5. „Remont nawierzchni gruntowej, polegający na umocnieniu gruzem betonowym drogi
powiatowej nr 1732P na odc. Popowo - Prusim”
Zakres robót budowlanych: umocnienie nawierzchni gruntowej gruzem na odcinku o
długości 370 m i szerokości ok. 4,5 m
Wartość:

49 969,98 zł

6. „Remont nawierzchni gruntowej, polegający na umocnieniu gruzem betonowym drogi
powiatowej nr 1740P na odc. Wituchowo – gr. powiatu”
Zakres robót budowlanych:
1) Roboty ziemne – ścinka poboczy gruntowych realizowana w wybranych
miejscach w celu umożliwienia spływu wody opadowej z jezdni
2) Mechaniczne wyrównanie lokalnych zaniżeń gruzem betonowym
3) Doziarnienie gruzobetonu pospółką oraz jej zagęszczenie
4) Profilowanie, równanie i wałowanie odcinków nawierzchni gruntowej,
niepodlegających umocnieniu gruzem
Wartość:

73 766,17 zł

7. „Demontaż istniejących ogrodzeń segmentowych i wykonanie nowy ogrodzeń
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze 1028 (pomarańczowym) w ciągu
drogi powiatowej nr 1718P (na odc. ul. Gorzyckiej w Międzychodzie),
na długości 50 mb.”
Wartość:

9 225,00 zł

8. „Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ślepego oraz specyfikacji technicznych i
szkiców sytuacyjno – technologicznych dla inwestycji drogowej pn. Przebudowa
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726P w m. Głażewo, na długości 450 m”
Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji chodnika łączącego centrum
miejscowości Głażewo z ostatnimi zabudowaniami przez przejazdem kolejowym
(wyjazd w kierunku Gralewa).
Wartość:

4 920,00 zł

9. „Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ślepego oraz specyfikacji technicznych i
szkiców sytuacyjno – technologicznych dla inwestycji drogowej pn. Remont drogi
powiatowej nr 1742P, na odcinku Kaczlin – Ryżyn, na długości 2218 m”
Wartość:

3 690,00 zł

10. „Opracowanie prognozy wielkości przewozów pasażerskich i towarowych dla
planowanych do rewitalizacji linii kolejowych nr 363 Rokietnica – Międzychód oraz nr
368 Szamotuły - Międzychód”
Wartość:

71 340,00 zł
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11. „Wycinka 98 szt. drzew i frezowanie 57 szt. pni, zlokalizowanych w pasie drogi
powiatowej nr 1739P (odc. Lutomek – Mościejewo i odc. Lubosz – Chudobczyce) oraz
w pasie drogi nr 1741P (ul. Parkowa w Luboszu).”
Wycinka drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Frezowaniu pni (do poziomu poboczy gruntowych) podlegały wyłącznie drzewa
zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni.
Wartość:

23 250,00 zł

12. „Remont pomieszczeń magazynowych w siedzibie Wydziału Komunikacji i Dróg przy
ul. Wigury 12”
Wartość:

4 995,21 zł

13. „Wykonanie przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1737P Góra –
Przemyśl, wraz z odprowadzeniem wody rurociągiem”

Wartość:

9 254,52 zł

14. „Remont nawierzchni gruntowej gruzem gr. 20 cm na drodze powiatowej nr 1733P
Prusim – Kurnatowice – Upartowo – (dr. nr 186) w miejscowości Kurnatowice, oraz
wyrównanie lokalnych zaniżeń”
Wartość:

1 230,00 zł

15. „Naprawa uszkodzonych chodników: dr. pow. nr 1719P w m. Dzięcielin, dr. pow. nr
1732P w m. Prusim”
Wartość:

2 460,00 zł

16. „Naprawa uszkodzonego odwodnienia dr. pow. nr 1717P w m. Muchocin. Roboty
rozbiórkowe istniejącego odwodnienia, ziemne, ułożenie płyt ażurowych gr. 12 cm na
podbudowie betonowej w ilości 10 szt. wykonanie studzienki ścierkowej i
zamontowanie przykanalika, uporządkowanie terenu”
Wartość:

4 059,00 zł

17. „Remont nawierzchni gruntowej pospółką (gr. warstwy 30 cm) i gruzem (gr. 10 cm) na
drodze powiatowej nr 1721P, na odcinku Kolno – Kamionna”.
Wartość:

11 245,27 zł

18. „Wykonanie oznakowania poziomego, cienkowarstwowego, na drogach powiatowych
nr 1734P i 1736P (przejścia dla pieszych, znaki P-10, P-14)”
Wartość:

5 166,00 zł

50

19. „Remont nawierzchni gruntowej gruzem gr. 20 cm na drodze powiatowej nr 1737P
Góra – Przemyśl w miejscowości Góra”.
Wartość:

8 136,45 zł

20. „Remont nawierzchni gruntowej gruzem gr. 20 cm na drodze powiatowej
nr 1746P w miejscowości Chrzypsko Małe i Chrzypsko Wielkie”
Wartość:

12 088,44 zł

21. „Remont nawierzchni gruntowej gruzem gr. 10 cm na drodze powiatowej nr 1735P, na
odc. Miłostowo – Krzyżkówko”
Wartość:

16 949,40 zł

22. „Remont nawierzchni gruntowej pospółką (gr. warstwy 30 cm) i gruzem (gr. 10 cm) na
drodze powiatowej nr 1721P, na odcinku Kolno – Kamionna.”
Wartość:

11 245,27 zł

23. „Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, stanowiących część dokumentacji
przebudowy drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lutomek – Lubosz (etapy IV – IX)
oraz kosztorysu inwestorskiego na budowę kanalizacji deszczowej w m. Lubosz”
Wartość:

1 968,00 zł

24. „Utwardzenie nawierzchni gruntowej kruszywem wraz z zagęszczeniem, wyrównaniem
lokalnych zaniżeń – droga powiatowa nr 1723P odcinek gr. gm. Sieraków – Zatom
Nowy”

PONADTO:
Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego III/20/2018 z dnia 20.12.2018r. ustalono wykaz
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale
60014- Drogi publiczne powiatowe
- § 4300- Zakup usług pozostałych w kwocie 23.250,00 złotych z przeznaczeniem na
wycinkę drzew oraz frezowanie pni zlokalizowanych w pasach drogowych,

Termin realizacji 30 czerwca 2019 r.

Dział 630 – TURYSTYKA
Plan na 2018 r.

– 54.500,00 złotych

Wykonanie za 2018 –

54.260,91 złotych
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Stanowi to 99,56 % planu rocznego.
W tym:
- Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wykonanie za 2018

-

54.260,91 złotych

Stanowi to 99,56 % planu rocznego.
Zgodnie z umową nr: 2/DS/JST/T/2018 z dnia 27.04.2018 zawartą z Województwem
Wielkopolskim Powiat zobowiązał się do realizacji zadania „Magnacka stanica-punkt
postojowo-widokowy przy Zamku Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej Pętli
szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego” Koszt
zadania 54.260,91 zł. Zadanie zakończono 20.08.2018r. Dotacja została rozliczona.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan na 2018 – 302.684,00 zł
Wykonanie za 2018 – 235.445,06zł
Stanowi to 77,79 % planu rocznego.
W ramach środków z rozdziału 7005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami sfinansowano:
a) zadania z zakresu administracji rządowej – 58.586,15 zł, w tym:
 koszty postępowania sądowego ( dot. egzekucji opłat rocznych za u.w.) - 700,00 zł
 utrzymanie nieruchomości SP ( podatki, naprawy, przeglądy techniczne i in.) - 10.154,65 zł
 pozostałe wydatki ( wycena nieruchomości- w tym dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego; ogłoszenia w prasie itp.) - 17.281,50 zł
 częściowe koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników wykonujących zadania z zakresu
administracji rządowej – 30.450,00 zł
b) zadania powiatu – 176.858,91 zł, w tym:
§ 4260 – energia elektryczna – kwota 6.866,17 zł
- koszty energii elektrycznej, cieplnej w budynku internatu ul. Wroniecka 25 w Sierakowie – 6.866,17 zł
§ 4270 – usługi remontowe - kwota 865,00 zł
- koszty naprawy i konserwacji dźwigu osobowego (gabinety SPZOZ w budynku internatu) – 865,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - kwota 7.331,68 zł
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, koszty notarialne za sporządzenie aktów not. - umów nabycia
nieruchomości na mienie Powiatu, przeglądy techniczne i inne - 7.331,68 zł
§ 4510 – opłaty na rzecz Skarbu Państwa - kwota 938,84 zł
- opłata roczna za użytk. wieczyste gruntów SP (siedziba Starostwa) oraz za dzierżawę gruntów leśnych od
Nadl. Sieraków
§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym – kwota 46.799,00 zł
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- koszty odszkodowań wypłaconych za grunty przejęte na poszerzenie dróg powiatowe w trybie tzw.
specustawy drogowej w obrębie Krzyżkówko
§ 4600 – kary i odszkodowania wypłacone osobom prawnym – kwota 7.595,00 zł
- koszty odszkodowań wypłaconych za grunty przejęte na poszerzenie dróg powiatowe w trybie tzw.
specustawy drogowej w obrębie Krzyżkówko
§ 4610 – koszty sądowe - kwota 600,00 zł
- opłaty sądowe od wniosków składanych do ZWKW (m.in. w sprawach nabycia na mienie Powiatu gruntów
w Łowyniu od spółki Christianapol oraz w drodze zamiany – gruntów położonych w Piłce od Skarbu
Państwa-Lasów Państwowych) – kwota 600,00 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne - kwota 46.739,72 zł
- koszty rozliczenia prac modernizacyjnych wykonanych na obiekcie stawowym Borowy Młyn;
§ 6060 – wydatki inwestycyjne - zakup gruntów - kwota 59.122,50 zł
- koszty nabycia gruntów na poszerzenie dróg powiatowych w Kurnatowicach i Łowyniu – kwota 2.874,60
- koszty nabycia nieruchomości (w drodze zamiany) od Skarbu Państwa Lasy Państ.Nadl. Międzychód –
zagospodarowanych na potrzeby jednostki powiatowej DPS w Piłce -Zamyślin – kwota 56.247,90 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 2018 – 1.694.747,56 złotych
Wykonanie za 2018 – 1.444.228,94 złotych
Stanowi to 85,22 % planu rocznego.
W tym:
Rozdział 71012 – Prace Geodezyjne i Kartograficzne

1.001.028,94 zł

Stanowi to 79,98% planu rocznego.
Zrealizowano następujące zadania:
1. Z przyzna nych na 2018 rok, w ramach dotacji celowej przeka zyw anej jednostkom
samorządu terytor ial nego na rea li zację zadań z zakresu z zakre su administracji
rzą dowej, dotyczącyc h geodezji i kartografii w dzi ale 710 rozdz. 71012 Prace
geodezyj ne i ka rtogra ficzne wykorzystano kwotę dotacji
- w wysokości 84 021,30 PLN na sfinansowanie części wkładu wła snego powiatu
do projektu rea li zowanego w ramac h WRP O 2014+ (udział 15/ 85%) w zakresie
modernizacji ewi dencj i gruntów i budynków; wykonawca OPGK GEOMAP Zielona
Góra, umowa 92/VIII/2017.
- kwotę 22 999,00 PLN na inwentaryzacj ę osnowy wysokościowej na terenie
powiatu.
Wykonawca: Usługi Ge odezyjne Włodzimier z Kolat Trze bi nia, umowa 95/XI/2018
- kwotę 4.000,00 zł na wznowienie gr anic dzi ałek.
Zwrot kwoty dot acji: 879,70 PLN- (brak możliwości wykorzystania).
2. Ze środków powiatu w ydatkowano kwotę 12.268,34 złotych na za dania nie zbę dne
celem prowadzeni a prawidłowej gospodarki nier uchomościami powiatowymi.
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WRPO 2014+ - zadania 2018
W ramach projektu ”Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz
udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat
międzychodzki” realizowanego w Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020
Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych, wykonano:
1. na terenie gminy M-chód dla obrębów: Bielsko i Kamionna prace modernizacyjne w zakresie
ustalenia granic działek ewidencyjnych, aktualizacji i harmonizacji danych o użytkach,
budynkach i lokalach. Koszt realizacji zadania II wg umowy 92/VIII/2017 - 560 142,00 PLN.
Przy uwzględnieniu udziału (15/85%) wynosił 84 021,30 / 476 120,70 PLN
2. pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania II objętego umową 92/VIII/2017 wartość
usługi 8 979,00 PLN. Wykonawca GNAM Henryk Amerski Gorzów Wlkp., umowa:
98/IX/2017
3. zakup sprzętu komputerowego; umowa 115/XI/2017 – dostawca SYNTECO Sp. z o.o.
Szczecin;
koszt dostawy: 225 975,60 PLN
Wykaz dostarczonego sprzętu i oprogramowania – Synteco Sp. z o.o.
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4. zakup modułów informatycznych; umowa 116/XI/2017 dostawca firma GEO-SYSTEM Sp. z
Lp.

Nazwa

Nr seryjny

Ilość

1

Serwer HPE ProLiant DL380 Gen9 SFF

CZJ80254KB

1

2

Serwer HPE ProLiant DL380 Gen9 SFF

CZJ80254KC

1

3

Macierz HPE MSA 2040 SFF Chassis

2S6732C008

1

4

Przełącznik HP Aruba 2540F 48G 4SFP+ Switch

CN70JYJ0KG

1

5

Urządzenie wielofunkcyjne A3 Konica Minolta
bizhub C308

A7PY027002486

1

6

Zestaw komputerowy Zoneo Standard (W10Pro) +
monitor Philips 246V5LSB

brak

1

7

Zestaw komputerowy Zoneo Standard (W10Pro) +
monitor Philips 246V5LSB

brak

1

8

Zestaw komputerowy Zoneo Standard (W10Pro) +
monitor Philips 246V5LSB

brak

1

9

Zestaw komputerowy Zoneo Standard (W10Pro) +
monitor Philips 246V5LSB

brak

1

10

Zestaw komputerowy Zoneo Standard (W10Pro) +
monitor Philips 246V5LSB

brak

1

11

Zestaw komputerowy Zoneo Standard (W10Pro) +
monitor Philips 246V5LSB

brak

1

12

Oprogramowanie do backupu Veeam Backup
Essentials Enterprise 2 socket

brak

1

13

Licencja dostępowa WinSvrCAL 5 Usr CAL

VM040967895

1

14

Licencja dostępowa WinSvrCAL 5 Usr CAL

VM040967896

1

15

System operacyjny HPE Microsoft Windows Server
2016 Standard

03772-018-373-379

1

16

System operacyjny HPE Microsoft Windows Server
2016 Standard

03772-018-373-380

1

o.o. Warszawa, wartość zakupu 134 070,00 PLN
Oprogramowanie GIS – Geo-System Sp. z o.o.

 utworzenie modułu obsługi zapytań komorniczych - służącego do obsługi zapytania komorniczego




złożonego w formie elektronicznej oraz udostępniania usługobiorcy, na jego podstawie danych z
zasobu PZGiK,
utworzenie modułu zgłaszania prac geodezyjnych - służącego do obsługi zapytania złożonego przez
wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych w formie elektronicznej oraz udostępniania
usługobiorcy, na jego podstawie danych z zasobu PZGiK, niezbędnych do przeprowadzenia prac
geodezyjnych i kartograficznych,
utworzenie modułu dostępu do informacji przestrzennej - służącego do obsługi zapytania złożonego
przez obywatela w formie elektronicznej oraz udostępniania usługobiorcy, na jego podstawie danych
z zasobu PZGiK.
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5. Usługi doradcze ITTI Sp. z o.o. Poznań zadanie 2 na podstawie umowy 29/III/2017; wartość
usługi 29 520,00 PLN (całość zadanie 1 i 2: 78 720,00 PLN)
Usługi doradcze wykonane w ramach zadania 2:
- techniczne wsparcie kierownika projektu,
- opiniowanie dokumentacji od Wykonawców,
- opracowanie planów testów, opisy dokumentów,
- wdrożenie projektu,
- dokumentacja powykonawcza oraz wsparcie Zamawiającego w testach i odbiorach.
6. Promocja projektu
Wykonawca : TARRAJA S.A. Poznań na podstawie umowy 62/IV/2017
Wartość brutto: 6 150,00 PLN (za tablica + info o projekcie)
Płatność 2017 50% / 2018 50% - wydatkowano 3075,00 PLN -2018

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany 443.200,00 zł
Stanowi to 100,00 % planu rocznego.
wydatki osobowe – 357.592,22 zł
pozostałe wydatki – 85.607,78 zł
Zadania w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania rządowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 2018 – 6.574.464,00 złotych
Wykonanie za 2018 – 5.848.376,25 złotych
Stanowi to 88,96 % planu rocznego.
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

75.230,00 zł

Stanowi to 100,00% planu rocznego.
W tym:
-wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji
rządowej
Rozdział 75019 – Rady Powiatów

200.110,72 zł

Stanowi to 92,20 % planu rocznego.
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W tym:
diety radnych – 159.806,75 złotych
pozostałe wydatki – 40.303,97 złotych
W celu spełnienia wymogów ustawowych związanych z jawnością działania organów,
wydatkowano środki na zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jak również do
przeprowadzania głosowań podczas obrad Rady Powiatu.
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Zakupiono:
kamerę ze statywem wraz z niezbędnym wyposażeniem
laptop
sprzęt nagłaśniający
15szt. tabletów
15szt. etui do tabletów
15 szt. szkła hartowanego na tablety.
W ramach §4300 zakupiono między innymi:
opłata roczna za dostęp do „Systemu Rada” – 3.690,00zł
szkolenie związane z obsługą „Systemu Rada” – 2.460,00zł
miesięczny abonament za użytkowanie „Systemu Rada” – 369,00zł
W ramach §4360 pokryto koszty usług telekomunikacyjnych na kwotę 1.677,57zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

4.958.396,63 zł

Stanowi to 88,4 % planu rocznego.
Wydatki osobowe
W tym:
wynagrodzenie osobowe
2.859.400,04 zł
nagrody jubileuszowe 81.722,26 zł
Razem wynagrodzenia:
2 941.122,30 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 201.831,63 zł
składki na ZUS
510.740,44 zł
składki na Fundusz Pracy
48.005,07 zł
odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Wynagrodzenia bezosobowe – 98.284,04 zł
Wydatki rzeczowe
Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:

123.255,59 zł

materiały biurowe 33.738,57 zł
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68.175,45 zł

prenumerata czasopism i literatury fachowej
środki czystości

8.526,70zł

8.045,10 zł

paliwo, części samochodowe, mat. do napraw – 10.110,91zł
środki do dyspozycji Starosty -7.448,57zł
zakup wyposażenia

33.941,61zł

pozostałe zakupy

21.444,13zł (w tym środki OŚ 4.222,82zł).

Zakup energii
W tym:

143.857,05 zł

energia cieplna, gaz

105.558,77 zł

energia elektryczna

36.451,99zł

woda 1.846,29 zł
Zakup usług remontowych
W tym:

32.871,25 zł

konserwacja dźwigu, centrali telefonicznej, kotłowni, naprawa sprzętu
- 8.226,95 zł
pozostałe remonty (remont biur)
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
W tym:

24.644,30 zł
7 612,00 zł

635.589,08 zł

usługi pocztowe

82.317,30 zł

usługi komunalne

3.645,02 zł

wykonanie druków i tablic komunikacyjnych 436.230,93 zł
inne usługi 113.395,83zł
(w tym: program Portal Starosty dla Wydziału Komunikacji 5.166,00zł, aktualizacja
oprogramowania 23.673,32 zł,
dzierżawa systemu telekomunikacyjnego 21.505,32 zł,
usługi doradcze-ochrona danych osobowych
usługi dot. Ochrony środowiska 5.813,50 zł,
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13.530,00 zł,

środki do dyspozycji Starosty

3.274,00 zł,

dzierżawa urządzenia do wody 4.870,80 zł,
pozostałe 35.562,89zł).
Podróże służbowe krajowe
W tym:

7 364,86 zł

- delegacje służbowe -

1718,01 zł

- ryczałty samochodowe

5.646,85 zł.

Podróże służbowe zagraniczne 0,00 zł.
Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 12.123,80 zł.
Różne opłaty i składki
W tym:

42.244,42 zł

ubezpieczenie samochodów+ mienia - 13.301,10 zł
składki na rzecz ZPP

-

składki na rzecz WOKiSS składki na rzecz SGiPW

5925,12 zł
13.830,00 zł

- 1.515,56 zł

opłaty za przedłużenie „Sigid” - 3.054,09 zł
składka n/rz UTW – 4.000,00 zł
Inne- 618,55 zł (np. abonamenty, opłata za rejestr. samochodu)
Podatek od nieruchomości

6.984,00 zł

Podatek VAT 3,23 zł.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
2.646,82 zł
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- 37.067,28 zł
Zakup usług dot. wykonania ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczenia- 3.343,53 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 17.985,54
zł ( w tym 2635,58 OŚ)
Opłaty n/rz budżetów jst (śmieci) 3.298,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
13.991,25 zł
W tym:
- zakup licencji LEX
13.991,25zł
Wydatki finansowane ze środków ochrony środowiska:
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Rada Powiatu Międzychodzkiego uchwałą nr XII/64/2015 z dnia 09.09.2015r. przyjęła „Program
odbudowy zwierzyny drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcję drapieżników na terenie
Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016-2020”oraz Zarząd Powiatu Międzychodzkiego uchwałą
nr 49/68/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. przyjął „Regulamin nagradzania kół łowieckich w związku
z osiągnięciami w zakresie redukcji lisów i drapieżników oraz wsiedlania zwierzyny drobnej na
terenie powiatu międzychodzkiego”.
W związku z powyższym w dniu 3 lutego 2018 roku odbyło się „VIII Powiatowe polowanie na
lisy” w ramach redukcji drapieżników celem umożliwienia wprowadzenia zwierzyny drobnej.
Dla myśliwych Kół Łowieckich, którzy upolowali największa ilość lisów i drapieżników podczas
zorganizowanego polowania zakupiono puchary za kwotę 300,00 zł oraz zakupiono usługę
cateringową za kwotę 2.000,00 zł.
W czerwcu 2018 roku na Przedlesiu, podczas odbywających się zawodów o „Puchar Starosty
Międzychodzkiego ufundowano nagrodę i puchary dla kół łowieckich za całoroczny odłów
drapieżników z terenu powiatu międzychodzkiego za kwotę 1.299,80 zł.
W 2018 roku pracownicy Starostwa brali udział w szkoleniach w zakresie ochrony środowiska za
łączna kwotę 2.635,58 zł
W 2018 roku prowadzono akcją sprzątanie świata w ramach której, zbierano odpady przy drogach
powiatowych, gdzie dla realizacji tego zadania zakupiono worki na odpady za kwotę 540,22 zł.
W 2018 roku zakupiono prenumeratę czasopism dotyczących ochrony środowiska za kwotę 712,80
złotych.
W ramach zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Międzychód przekazano na nagrody dla Kół
Łowieckich i myśliwych kwotę w wysokości 1.670 zł za prowadzenie redukcji bobra europejskiego.
W 2018 roku wykonano torby ekologiczne w ilości 500 szt. za kwotę 3.013,50 złotych.
Dla uczestników „IX Międzynarodowych Warsztatów Pszczelarskich” wykonano wydruk
certyfikatów za kwotę 500,00 złotych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

18.755,76 zł

Stanowi to 85,25 % planu rocznego.
W tym:
- wydatki osobowe dla członków Powiatowej Komisji Poborowej –8.512,60 zł
- pozostałe wydatki – 10.243,16 zł.
Wydatki w tym rozdziale są finansowane:
-

z dotacji na zadania rządowe realizowane przez Powiat

- z dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dokonano zwrotu niewykorzystanych w roku 2018 dotacji w dniu 14.06.2018r.:
-przyznanej na wykonanie specjalistycznych badań lekarskich poborowych 1.000,00zł,
- w rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa – 2.244,24 zł.
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Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu

92.536,39 zł

Stanowi to 69,26 % planu rocznego.
Środki w tym dziale przeznaczono na wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji
powiatu, m.in.:
- 200 zł wykonanie materiału filmowego z obchodów rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego w Sierakowie.
- 500 zł – prelekcja dr. Marka Rezlera na wspólnej Sesji Rady Powiatu Międzychodzkiego i
Rady Miasta Gminy Międzychód.
- 200 zł – Oprowadzenie grupy uczestników Rodzinnego
Rejsu Żeglarsko –
Motorowodnego - spacer po Międzychodzie – Antoni Taczanowski.
- 3 820,69 zł – zakup nagród rzeczowych na wydarzenia okolicznościowe lub konkursy np.
z okazji otwarcia Hal Sportowych w Międzychodzie i Sierakowie, jubileuszy podmiotów
działających na terenie powiatu Międzychodzkiego, konkursów dożynkowych
- 179,89 zł – sprzątanie świata organizowane przez Sołectwo Kurnatowice – wyżywienie
dla uczestników
- 14 665,39 zł – 20-lecie powiatu Międzychodzkiego – poligrafia, oprawa artystyczna,
prelekcje, tort, catering
- 817,43 zł zakup upominków Bożonarodzeniowych na potrzeby spotkań noworocznych i
wigilijnych
- 1 300 zł – wydruk publikacji kalendarzy z grafikami promującymi działalność Komendy
Powiatowej Policji w Międzychodzie.
- 999,60 zł – zakup publikacji Zeszytów Sierakowskich nr 19 z okazji 100 rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
- 1 999,62 zł – wsparcie wydawnictwa „Nasza Sybiriada” realizowanego przez Związek
Sybiraków Koło w Międzychodzie.
- 600 zł koszty związane z udziałem w dożynkach wojewódzkich 2018 w Poznaniu
- umowa o dzieło na wykonanie wieńca na w ramach promocji obszarów wiejskich
powiatu)
- (848,70 zł x 12 miesięcy) = 10 184,40 zł – oplata za udostępnianie oprogramowania
i
utrzymanie
stron
internetowych
www.bip.powiatmiedzychodzki.pl,
www.eboi.powiatmiedzychodzki.pl oraz za utrzymanie stron BIP dla jednostek
powiatowych i utrzymanie witryny internetowej www.powiat-miedzychodzki.pl
- 246 zł – przedłużenie domeny powiatu międzychodzkiego nazwa.pl
-1 113,15 zł– utrzymanie serweru Powiatu Międzychodzkiego
- 5 564,10 – roczna składka członkowska w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka” – Lokalna
Grupa Działania obejmująca teren Powiatu Międzychodzkiego, promująca region
i aktywizująca mieszkańców przy wsparciu środków unijnych w ramach programu rozwoju
obszarów wiejskich.
- 39 775,59 zł - materiały reklamowe na potrzeby promocji zewnętrznej i wewnętrznej
powiatu (zestawy piśmiennicze, kubki, filiżanki, terminarze, kalendarze okolicznościowe,
koszulki, kamizelki odblaskowe, workoplecaki, promocyjne ramki rejestracyjne)
- 529,98 zł – roczna opłata za utrzymanie witacza przy drodze wojewódzkiej nr 168
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- 1 107 zł płatne ogłoszenia w prasie (Tygodnik Międzychodzko – Sierakowski)
- 243,54 – wykonanie baneru z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
oraz zakup sztalugi.
- 1500 zł – wykonanie harbarzy do sali sesyjnej Starostwa
- 2 700 zł – udział w wydarzeniach okolicznościowych organizowanych na terenie powiatu
międzychodzkiego (800-lecie Wsi Miłostowo, jubileusz działalności Międzychodzko –
Drezdeneckiego Cechu rzemiosł Różnych, Dzień Sybiraka)
- 2 790,01 zł Udział w publikacji „Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej”
- 500 zł – Zakup zdjęć ukazujących walory Powiatu Międzychodzkiego – Tomasz Frąk.
- 1000 zł – kartki bożonarodzeniowe wykonane przez uczestników WTZ Kwilcz

Rozdział 75085 – Wspólna Obsługa jednostek samorządu
Terytorialnego

503.346,75 zł

Stanowi to 97,31 % planu rocznego.
W tym:
- wydatki osobowe – 470.199,86 złotych,
- pozostałe wydatki – 33.146,89 złotych.
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XXVI/156/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. utworzono
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie. Zgodnie z zapisami statutu
PCUW przejął obsługę księgową, rachunkową oraz sprawozdawczą prowadzonych przez
Powiat Międzychodzki szkół i placówek oświatowych i stanowi dla samorządu
powiatowego wsparcie w zakresie realizacji zadań oświatowych będących zadaniami
własnymi powiatu realizowanymi do dnia 1 maja 2017 r. przez Wydział Oświaty, Kultury i
Sportu. W PCUW w Międzychodzie zatrudnionych jest 6 osób.
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DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 2018 – 34.362,00 złotych
Wykonanie za 2018 – 30.231,08 złotych
Stanowi to 87,98 % planu rocznego.
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie

30.231,08 zł

W tym:
- diety członków komisji wyborczych – 5.650,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 8.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 1.490,50 zł
- pozostałe wydatki –15.090,58 zł
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA
Plan 2018

–33.148,00 złotych

Wykonanie za 2018 – 32.098,00 złotych
Stanowi to 96,83% planu rocznego.
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

1.650,00 zł.

Stanowi to 61,11 % planu rocznego.
Środki otrzymane w ramach dotacji na zadania rządowe z przeznaczeniem na
przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w
„Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w
latach 2017-2026”.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

30.448,00 zł.

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.
Środki przeznaczono na zakup ubrań specjalnych dla KPSPS w Międzychodzie.
Zadanie zrealizowano w grudniu 2018 dokonując zakupu 8 ubrań specjalnych.
Dotację rozliczono w terminie.
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DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan 2018 – 5.030.049,00 złotych
Wykonanie za 2018 – 5.013.328,32 złotych
Stanowi to 99,67 % planu rocznego.
Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

10.000,00 zł.

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.
W 2018r. Powiat przekazał dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem
na
-dofinasowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV OPEL MOKKA w wersji
nieoznakowanej dla KP Policji w Międzychodzie-10.000,00 zł
Dotacja została rozliczona.
Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie PSP

18.490,00 zł

Stanowi to 97,32 % planu rocznego.
W ramach podpisanej umowy z KW PSP w Poznaniu Powiat przekazał wpłatę w
wysokości 18.490,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na pompę wysokiej

wydajności do wody czystej.
Środki zostały rozliczone.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.957.544,01 zł
Stanowi to 99,99 % planu rocznego.
W tym:
- wydatki osobowe – 3.270.444,14 złotych,
- pozostałe wydatki – 853.609,87 złotych.
- wydatki inwestycyjne- 450.000,00 złotych
Zakończenie II etapu modernizacji i remontu garaży wyjazdowych KP PSP Międzychód.
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XLII/263/2018 z dnia 26.04.2018,
zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 został zwiększony plan dotacji
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celowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 69 w ramach Programu
modernizacji Policji, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. Kwota
zwiększenia planu 450.000,00 zł w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych" z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń garaży wyjazdowych wraz z
montażem odciągów spalin.

-wydatki na zakupy inwestycyjne- 383.490,00 złotych
KPPSP w Międzychodzie na podstawie faktury FA/12/11/2018 z dnia 30.11.2018 r.
zakupiła pompę wysokiej wydajności do wody czystej, zapłaty dokonano dnia 18.12.2018 r.
kwoty 323.490,00 zł za w/w pompę. Największy udział w finansowaniu przedsięwzięcia
miał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu 220.000 zł. oraz Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Turek 50.000 zł. Pozostałe środki pochodziły z Gminy
Międzychód 25.000 zł, Powiatu Międzychodzkiego 19.000 zł oraz Gminy Sieraków
10.000 zł. Pozostałą kwotę z pozyskanych środków w wysokości 510,00 zł przekazano dnia
20 grudnia 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w celu zwrotu na Fundusz
Wsparcia przy KW PSP w Poznaniu, a następnie przekazanie pozostałych środków do
Powiatu Międzychodzkiego z siedzibą w Międzychodzie (wydatki inwestycyjne).

Od listopada 2018 roku na wyposażeniu Komendy znajduje się Mobilny Symulator
Zagrożeń Pożarowych, który pozwala w sposób bardzo rzeczywisty przedstawić zagrożenia
wybuchu pożaru, zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych oraz zagrożenia
podczas wypoczynku nad akwenem wodnym i terenie leśnym. Na podstawie faktury
FV/1/10/2018 z dnia 05.10.2018 r. za zakup symulatora zagrożeń pożarowych dokonano
zapłaty dnia 30.10.2018 r kwoty 60.000,00 zł. Wykorzystaną całą kwotę przeznaczoną na
ww. cel.
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Rozdział 75412 –Ochotnicze Straże Pożarne
Stanowi to 87,84 % planu rocznego.

4.392,05

Środki przeznaczone na zadania w zakresie realizowanym przez Ochotnicze Straże
Pożarne.
Rozdział 75478 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

7.860,00 złotych

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Międzychodzkiego nr 1/1/2018 z 29.11.2018 r., oraz z
decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.411.2018.9 z dnia 09.11.2018 r został zwiększony
plan o kwotę 7.860,00 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu wykorzystywanego
podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W
ramach tego zadania komenda dokonała zakupu:
dwóch latarek i ładowarek, wartość ogółem 2.000,00 zł.
10 szt. węży tłocznych, wartość ogółem 4.000,00 zł.

oraz pilarkę łańcuchową wraz z osprzętem, wartość ogółem 1.860,00zł
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Kwotę rezerwy wykorzystano w pełnej wysokości na wskazane zadanie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

15.042,26 zł

Stanowi to 50,14 % planu rocznego.
-kwota 15.042,26 zł stanowi koszt usuwania z dróg Powiatu Międzychodzkiego
pojazdów i przechowywania ich na parkingu strzeżonym w sytuacjach określonych w
art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym i
Rozporządzeniu MSWiA z dnia 22.06.2011 w sprawie usuwania pojazdów, których
używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo
utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.
DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Plan 2018
Wykonanie za 2018 –

– 125.208,00 złotych
124.338,10 złotych

Stanowi to 99,31% planu rocznego.
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

124.338,10 złotych

Stanowi to 99,31 % planu rocznego.
Wydatki tego działu zabezpiecza dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na
finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia
5 sierpnia 2015r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j.t.Dz.U.2017.2030)
polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej- realizowanego jako
zadanie z zakresu administracji rządowej przez powiaty. Ogólna liczba osób,
którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej- 275 osób.
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Zwrócono niewykorzystaną dotację 869,90 zł.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM

Plan 2018

– 20 000,00 złotych

Wykonanie za 2018 – 120,00 złotych
Stanowi to 0,60 % planu rocznego.
Rozdział 75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

120,00 złotych

jednostek samorządu na podstawie ustaw
Stanowi to 0,60 % planu rocznego.
Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem opłat za kartę pojazdu,
zgodnie z wyrokiem sądu. Sprawy sądowe są w toku.
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Plan na 2018 r.
– 100.000,00 złotych
Wykonanie za 2018 r. – 66.531,84 złotych
Stanowi to 66,53% planu rocznego.
Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na obsługę:
 kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty w roku 2013 na realizację zadań
inwestycyjnych (dotacja udział w rozbudowie szpitala). W dniu 7.03.2013r. Rada
Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXVII/198/2013 w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.800.000,00 złotych. Kredyt
został udzielony Powiatowi przez BGK w Poznaniu ze środków pożyczki
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa 13/1322) i środków własnych banku
(umowa 13/0840) w dniu 13 czerwca 2013r. Karencja do 30.03.2014r. Ostateczny
termin spłaty do 31.03.2019r. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco”.
Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M
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powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,51 punktów procentowych w stosunku
rocznym. W dniu zawarcia umowy stawka wynosiła 3,39%.
 kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty w roku 2017 na realizację zadań
inwestycyjnych. W dniu 19.10.2017r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła
uchwałę nr XXXVI/208/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w
wysokości 1.000.000,00 złotych. Kredyt został udzielony Powiatowi przez PKO BP
S.A. w Warszawie (umowa 09 1020 4027 0000 1596 0324 9651). Ostateczny termin
spłaty do 31.08.2020r. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco”. Odsetki
płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o
stałą marżę banku w wysokości 0,90 punktów procentowych w stosunku rocznym.
Prowizja wynosiła 5.000,00 złotych.
 kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty w roku 2017 na realizację zadań
inwestycyjnych. W dniu 14.12.2017r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła
uchwałę nr XXXVIII/239/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w
wysokości 1.500.000,00 złotych (z tego uruchomiono 1.000.000,00 złotych). Kredyt
został udzielony Powiatowi przez PKO BP S.A. w Warszawie (umowa 79 1020 4027
0000 1196 0327 5377). Ostateczny termin spłaty do 29.10.2021r. Zabezpieczenie
kredytu stanowi weksel „in blanco”. Odsetki płatne w okresach miesięcznych.
Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości
0,90 punktów procentowych w stosunku rocznym. Prowizja wynosiła 7.500,00 złotych.
 Na dzień 31.12.2018r. zadłużenie Powiatu wynosiło
- z tytułu kredytu- 2.300.000,00zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan na 2018 r.

– 794.949,59 złotych

Wykonanie za 2018 – 0,00 złotych
Stanowi to 0,00 % planu rocznego.
W tym:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe
Wykonanie za 2018 – 0,00 złotych
Stanowi to 0,00 % planu rocznego
Środki w tym rozdziale to rezerwy w kwocie 794.949,59 zł. niewykorzystane w roku 2018.
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DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 2018 – 12.761.912,23 złotych
Wykonanie za 2018 – 12.531.734,33 złotych.
Stanowi to 98,20 % planu rocznego.
Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

2.058.156,17 zł

Stanowi to 99,83% planu rocznego.
W tym: - wydatki osobowe – 1.937.977,49 złotych,
- pozostałe wydatki – 120.178,68 złotych.
W roku 2018 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Międzychodzie realizował
zadania ośrodka
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu
Międzychodzkiego w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem”. Podstawowym zadaniem ośrodka jest wsparcie rodzin z dziećmi od chwili
wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w
szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. W ramach poniesionych
wydatków przeprowadzono 520 godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla
30 dzieci na kwotę 31.103,14zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola Specjalne

371.420,63 zł

Stanowi to 99,41 planu rocznego.
W tym: - wydatki osobowe – 345.675,88 złotych,
- pozostałe wydatki – 25.744,75 złotych.
W ramach wydatków bieżących zakupiono wyposażenie do przedszkola
meble, krzesełka
2.723,80
Radioodtwarzacz
370,00

Rozdział 80110 – Gimnazja
Gimnazjum przy Zespole Szkół w Sierakowie Wlkp.
Stanowi to 100,00 % planu rocznego.
W tym: - wydatki osobowe -

890.098,05 złotych,

- pozostałe wydatki -

165.664,72 złotych

-dotacje na zadania bieżące- 124.803,23 złotych
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1.180.566,00 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano malowanie pomieszczeń szkolnych w budynku
ZS w Sierakowie. Koszt prac to kwota 128.000,00 zł płatna w R.80110-64.000,00 zł i R.
80115-63.797,00zł.
Zgodnie z reformą ustroju szkolnego oraz Uchwałą Nr XXVIII/166/2017 Rady Powiatu
Międzychodzkiego z dnia 30 marca 2017 r. w w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą
- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres
od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. mających siedzibę na terenie powiatu
międzychodzkiego z dniem 1 września 2017 r. oddziały Gimnazjum w Sierakowie włączone
zostały do Technikum w Sierakowie funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół w Sierakowie.
Wobec powyższego subwencja na rok 2018 należna na uczniów gimnazjum ujęta została część
oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Międzychodzkiego. Zgodnie z zawartym w 2017
porozumieniem z Gminą Sieraków samorząd gminny w okresie od stycznia do sierpnia 2018
przekazywał w formie dotacji środki stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością subwencji a
faktycznymi kosztami funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych.

Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne
467.652,88 zł
Gimnazjum Specjalne przy Szkole Podstawowej Specjalnej
Stanowi to 99,73 % planu rocznego.
W tym: - wydatki osobowe – 414.593,75 złotych,
- pozostałe wydatki – 53.059,13 złotych.
Rozdział 80115 – Technika

5.044.351,57 zł

Stanowi to 98,88 % planu rocznego.
W tym: - wydatki osobowe -stypendia -

3.344.439,57 złotych,
5.500,00 złotych,

- dotacje na zadania bieżące 374.834,27 złotych
- wydatki majątkowe –
-pozostałe wydatki -

475.732,00 złotych
843.845,73 złotych

W ramach wydatków inwestycyjnych
a) zaplanowano środki w wysokości 406.728,58 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne
„Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz klas w Zespole Szkół Technicznych w
Międzychodzie, budynek A - etap I”, w zakres którego wchodzi wymiana sieci elektrycznej w
klasach, posadzek z płytek PCV na płytki ceramiczne na korytarzach i klasach oraz malowanie
korytarzy i klas na II piętrze budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie. Zadanie
zostało ujęte jako środki niewygasające Uchwałą Rady Powiatu III/20/2018 z dnia 20.12.2018r.

b) zrealizowano:
- modernizacja dachu na budynku ZST (łącznik) 12.857,19
- modernizacja instalacji c.o. w budynku B ZST – 33.113,01
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- przebudowa wejścia do budynku B ZST – 17.666,72
- Wykonano kosztorysy prac budowlanych 5.366,50
W ramach wydatków remontowych wykonano
a) remont sieci elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie –
wartość: 282.171,10 zł,
b) malowanie pomieszczeń szkolnych w budynku ZS w Sierakowie. Koszt prac to
kwota 128.000,00 zł płatna w R.80110-64.000,00 zł i R. 80115-63.797,00zł.
PONADTO:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/249/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 25
stycznia 2018 r. oraz na mocy Porozumienia nr 03/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. pomiędzy
Powiatem Międzychodzkim a Gminą Sieraków, z dniem 1 września 2018 r. Zespół Szkół w
Sierakowie został przekazany do prowadzenia Gminie Sieraków. Zgodnie z zawartym
porozumieniem powiat przekazał gminie na okres od 1września 2018 r. do 31 grudnia 2018
r. pozostałą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oraz kwotę stanowiącą różnicę
pomiędzy kwotą subwencji a zatwierdzonym na rok 2018 planem wydatków Zespołu Szkół
w Sierakowie.

Rozdział 80117 –Branżowe szkoły I i II stopnia

1.169.764,43 zł

Stanowi to 98,43 % planu rocznego.
W tym: - wydatki osobowe -stypendia -pozostałe wydatki -

1.003.423,57 złotych,
2.500,00 złotych,
163.840,86 złotych

W ramach środków budżetowych w roku 2018 zrealizowano:
1. Wprowadzono dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia oraz Librus e-Sekretariat
zapewniając tym samym kompleksowe podejście do rozwoju szkoły, poprawę komunikacji,
ograniczenie biurokracji, wspieranie procesu uczenia się, nauczania i zarządzania.
Rozwiązanie pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału całej społeczności szkolnej,
umożliwiające szybkie i skuteczne osiąganie pożądanych efektów. Łączna wartość
wdrożenia programów to kwota 9.477,12 zł w tym zakup licencji - 6.891,62 zł oraz
komputera 2.349,00 zł.
2. Zakupiono pomoce naukowe na doposażenie klas projektory, kamera, drukarka, ekrany
projekcyjne na łączna wartość 4.812,95 zł.
3. Zakupiono szafę za 1.100,00 zł na wyposażenie gabinetu dyrektora.
3. Celem poprawy bezpieczeństwa w szkole zakupiono nowy rejestrator do monitoringu
szkolnego na wartość 2.996,28 zł.
4. Dokonano remontu odcinka kanalizacji o wartości 1.000,00 zł.
5. Wykonano remont instalacji odgromowej na wartość - 1.966,18 zł.
6. Wykonano obowiązkowe przeglądy budynku na wartość – 1.450,00 zł.
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7. W celu ułatwienia pracy pań sprzątaczek i jednocześnie zapewnienia czystości w szkole
zakupiono Karcher do mycia okien o wartości -398,00 zł.
8. Zakupiono też materiały do remontu klas o wartości – 7.650,43 zł w tym również
materiały zużyte do remontów wykonanych we własnym zakresie.
Realizowane projekty w 2018 r.
1. Przystąpienie szkoły do IV edycji projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.
2. Przystąpienie szkoły do OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna).

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

1.333.467,07 zł

Stanowi to 98,73 % planu rocznego.
W tym: - wydatki osobowe -stypendia -pozostałe wydatki -

1.067.249,90 złotych,
2.500,00 złotych,
263.717,17 złotych

W Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie w 2018roku z bieżących środków
budżetowych zakupiono następujący sprzęt;
Tablety
4.195,00
Komputer stacjonarny
1.854,00
Projektory i ekrany
8.822,00
Urządzenie wielofunkcyjne
2.000,00
Laptop
1.898,00

Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne

452.640,60 zł

Stanowi to 99,02 % planu rocznego.
W tym: - wydatki osobowe – 438.919,23 złotych,
- pozostałe wydatki - 13.721,37 złotych.
Rozdział 80142 – Ośrodki Szkolenia, Dokształcania
i Doskonalenia Kadr
Stanowi to 97,94 % planu rocznego.
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47.304,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z finansowaniem kursów teoretycznej nauki
zawodu uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie w
ośrodkach dokształcania zawodowego na podstawie porozumień z organami
prowadzącymi ośrodki.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli

46.625,98 zł

Stanowi to 85,95 % planu rocznego.
Środki wydatkowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie
różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty
Nauczyciela. W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały koszty związane z
organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dopłat do czesnego oraz
koszty przejazdu. Ponadto zorganizowane zostały dwa szkolenia tematyczne dla
kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,
technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach
I stopnia oraz szkołach artystycznych
184.089,83 zł
Stanowi to 97,84 % planu rocznego.
Zgodnie z § 8 ust. 1 w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz
na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17
ustawy - Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w
wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych
przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.
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Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 10.279,03 zł
Stanowi to 68,82 % planu rocznego.
Powiat Międzychodzki w roku 2018 otrzymał decyzją Wojewody Wielkopolskiego dotację
celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Międzychodzie. W ramach powyższych środków zakupiono
podręczniki dla 41 uczniów szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego oraz
materiały ćwiczeniowe dla 43 uczniów tychże szkół.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

165.416,14 zł

Stanowi to 60,40 % planu rocznego.
W ramach tych środków sfinansowano:
-odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 114.296,00 zł
- wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli- 11.500,00 zł.
Środki przeznaczone zostały na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli
emerytów zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela. W roku 2018 przyznano ogółem 25
zapomóg.
-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w placówkach oświatowych i OC w budynkach
szkolnych – 20.212,62 zł
- udział w programie SKS – 3.000,00 złotych. Powiat Międzychodzki w roku 2017
przestąpił do pierwszej edycji programu „Szkolny Klub Sportowy” realizowany przez
Ministerstwo Sportu, którego operatorem wojewódzkim był Szkolny Związek Sportowy
„:Wielkopolska” w Poznaniu. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35
tygodni systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego
uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć
sportowych dla każdej grupy. W tegorocznej edycji udział brało w sumie 6 grup
zajęciowych z Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie, Liceum Ogólnokształcącego
w Międzychodzie, Zespołu Szkół w Sierakowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Międzychodzie. Ogółem 104 uczniów. W ramach wkładu własnego
powiatu w wysokości 3.000 zł uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe koszulki natomiast
nauczyciele wzięli udział w konferencji szkoleniowej.
- wydatki związane z przewozem uczniów na „otwarte drzwi” w szkołach powiatu
międzychodzkiego- 1.704,52
- uczestnictwo dwóch uczniów LO w Międzychodzie w Szkole Letniej „Poławiacze Pereł”
organizowanej przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczniowie Ci
uczestniczyli w zajęciach tematycznych kampusów naukowych. Powiat na powyższy cel
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przeznaczył kwotę 7.180 zł. Ponadto w zeszłorocznej edycji uczestniczyło również czworo
uczniów powyższej szkół w kampusach liderów społecznych, który to udział z uwagi na
wieloletnią współpracę powiatu z Wszechnicą UJ był bezpłatny.
Ponadto dokonano zwrotu dotacji w wysokości 420,00 + należne odsetki 4,00 zł w związku
z pismem DWKI-WSPE.4015.187.2018.CZ z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie
rozliczenia pierwszej transzy dotacji na realizację przez SOSzW w Międzychodzie zadania
ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach
rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zaszła konieczność
zwrotu 420 zł wraz należnymi odsetkami w związku z zakwestionowaniem przez instytucję
nadzorującą przeprowadzonych zajęć konsultacyjnych jako zadania merytoryczne
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W Rozdziale 80195 pozostały niewykorzystane środki inwestycyjne w związku z
niezrealizowaniem inwestycji „Modernizacja kotłowni w SOSZW. Inwestycja została
przełożona do realizacji na rok 2019 w związku z brakiem wykonania przez PGNiG
przyłącza gazowego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan 2018 – 1.033.009,56 złotych
Wykonanie za 2018 – 572.686,35 złotych
Stanowi to 55,44 % planu rocznego.
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

175.000,00 zł

Stanowi to 100,00% planu rocznego.
W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotacje dla Szpitala
Zgodnie z umową nr 62/V/2018 z dnia 24.05.2018 r. przyznano kwotę:
a) 150.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu
użytkowania segmentu A Oddziału Chirurgicznego Ogólnego na poradnie
Specjalistyczne SPZOZ Międzychód - II etap”
b) 25.000,00 złotych na dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia szpitala w
Międzychodzie.
Dotacje zostały rozliczone w terminie.
Ponadto zaplanowano środki na:
- współfinansowanie zadania „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie poprzez
zakup sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia” – kwota 450.000,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą z dnia 27.04.2017 Rada Powiatu Międzychodzkiego zobowiązała
się do zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu
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sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia dla Szpitala. Projekt miał być
realizowany w ramach WRPO, Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczna”, Poddziałanie 9.1.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”.
Projekt Szpitala nie otrzymał finansowania.

Rozdział 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej

7.994,31 zł

Stanowi to 99,93 % planu rocznego.
Środki przeznaczono na szkolenie młodzieży szkół średnich oraz wychowawców z zakresu
wiedzy o zdrowiu, w tym między innymi
1. Profilaktyki wrodzonych wad cewy nerwowej;
2. Profilaktyki nowotworowej w ramach programu „Różowa wstążeczka”;

3.

Chorób przenoszonych drogą płciową za szczególnym uwzględnieniem profilaktyki
HIV i WZW;
oraz na nagrody dla uczestników konkursów /materiały, broszurki, nagrody dla
uczestników konkursów/.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

362.794,26 zł

świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Stanowi to 98,77 % planu rocznego.
Są to świadczenia płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne bez prawa do
zasiłku

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

26.897,78złotych

Stanowi to 82,27 % planu rocznego.
Środki przeznaczono na:
- dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach
projektu współfinansowanego z WRPO na lata 2014-2020 pn.”Wyposażenie środowisk
informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w
narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi
samorządu województwa.” Wstępnie projekt miał być realizowany w latach 2017-2018.
Planowane nakłady w roku 2017 to kwota 6.453,36 zł. W dniu 23 marca 2016r. została
podpisana wstępna umowa partnerska pomiędzy Województwem Wielkopolskim a
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SPZOZ Międzychód oraz Powiatem Międzychodzkim na rzecz realizacji projektu.
Partnerzy zobowiązani są zabezpieczyć w swoich budżetach wkład własny na realizację
projektu. W dniu 16.11.2017r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę
XXXVII/220/2017
w
sprawie
powierzenia
Samorządowi
Województwa
Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia
polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji,
poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz
dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn.”Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia
informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu
województwa”.
W dniu 21.12.2017r. zostało podpisane porozumienie nr DZ-I/71/2017 w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego. Ostateczna wysokość
wkładu własnego po zmianach dla Powiatu Międzychodzkiego wynosi 324.404,52 zł, w
tym w latach:
1) Limit 2017 – 0,00
2) Limit 2018 – 32.692,56zł,
3) Limit 2019 – 291.711,96 zł

Zgodnie z zapisami § 4 Porozumienia Powiat jest zobowiązany przekazać dotację w ciągu
14 dni od otrzymania wniosku złożonego przez Województwo Wielkopolskie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Plan 2018 – 12.467.178,41 złotych
Wykonanie za 2018 – 12.193.178,31 złotych
Stanowi to 97,80 % planu rocznego.
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

11.812.496,71 złotych

Stanowi to 99,15 % planu rocznego.
W tym:
1. Dom Pomocy Społecznej Łężeczki
- wydatki osobowe – 3.436.249,66 zł
- pozostałe wydatki – 2.206.611,91 zł
- wydatki inwestycyjne – 95.303,64 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne- 10.509,44 zł
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5.748.674,65złotych

W ramach wydatków sfinansowano m.in.

2. Dom Pomocy Społecznej Piłka

6.063.822,06 złotych

-

wydatki osobowe – 3.854.967,35 zł

-

wydatki na zakupy inwestycyjne – 11.500,00zł

-

wydatki inwestycyjne – 51.845,80 zł.

-

pozostałe wydatki – 2.145.508,91 zł
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W ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych sukcesywnie uzupełniano wyposażenie
pokoi mieszkańców, remontowano pomieszczenia, zakupiono wyposażenie do kuchni oraz
do pomieszczeń wspólnych pensjonariuszy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA-ZAMYŚLIN
Rok 2018
Nazwa
Wydatki inwestycyjne

Data

Kwota

kwiecień

Dostawa i montaż dźwigu towarowego oddział Piłka

37 000,00

wrzesień

Zmywarka kapturowa – kuchnia Piłka

11 500,00

grudzień

Modernizacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego

14 845,80

Uwagi

63 345,80

Usługi remontowe i usługi pozostałe
luty

Wymiana rozdzielni kotłownia Piłka

5 202,88

luty

Remont ścian i instalacji w łazience w Piłce

maj

Remont instalacji ciepłowniczej

6 967,21

maj

Remont pomieszczeń – kuchnia zaplecze oddział Piłka

20 647,37

listopad, grudzień Wykonanie stolarki meblowej oddział Piłka – mieszkania usamodzielniające
grudzień

Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku C oddział Piłka

grudzień

Naprawa systemu sygnalizacji pożaru oddział Piłka

grudzień

Naprawa oświetlenie zewnętrznego

grudzień

Naprawa podgrzewacza i zaworów kotłownia Piłka

4 550,00
19 996,00
109 971,45
21 384,00
2 429,57
13 130,25
204 278,73

Remonty i naprawy bieżące wynikające z awarii, uszkodzeń oraz eksploatacji w DPS
oddział Piłka i Zamyślin (wykonanie we własnym zakresie przez pracowników sekcji tech. gosp.)
Odcinek E, B, A i budynek C , budynek D – kotłownia (Piłka)
* odmalowanie ścian, sufitu, wymiana wykładziny w magazynku odzieżowym
* odmalowanie ścian, sufitu oraz szafek, wymiana płytek podłogowych,
wymiana grzejnika w zmywalni i w wydawalni posiłków w kuchni
* odmalowanie zsypu do produktów w magazynach kuchni
* wymiana uszkodzonej wykładziny na terapii zajęciowej
* montaż lamp, podklejenie wykładziny na odcinku B
* prace naprawcze w oczyszczalni ścieków
* częściowa wymiana płytek w kuchni, prace naprawcze w magazynach kuchni
* remont schodów i rampy prowadzących do pralni zakładowej
* naprawy bieżące w pokojach mieszkańców – pokój nr 16
Budynek A, C, oraz teren domu (Zamyślin)
* bieżące naprawy pokoi miezkańców polegające między innymi na
pomalowaniu drzwi i futryn w pokoju nr 11, 18, 19
* montaż wentylatora w pomieszczeniu palarni
* odmalowanie ścian WC ogólnym męskim na I piętrze
* wydzielenie pomieszczenia przy kuchni na sprzęt ogrodniczy

46 572,92

Wyposażenie
* zakup łóżek

5 379,00
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* zakup mebli do pokoi mieszkańców

3 513,31

* zakup materacy i ochraniaczy

10 980,23

* zakupiono obieraczkę do ziemniaków kuchnia Piłka

8 413,20

28 285,74

Zakup pościeli i odzieży dla mieszkańców w Piłce i Zamyślinie
* zakupiono odzież osobistą, obuwie, spodnie, bluzy, piżamy
* zakupiono ręczniki

7 740,44

4 122,96

11 863,40

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

380.681,60 zł

Stanowi to 94,99 % planu rocznego.
W tym:
- wydatki osobowe – 328.368,73 zł
- wydatki pozostałe – 52.312,87 zł
Rozdział 85295 – Pozostałą działalność

0,00 zł

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.
Środki w tym rozdziale zabezpieczono na ewentualne braki w prowadzonych
inwestycjach.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan 2018 – 1.209.161,00 złotych
Wykonanie za 2018 – 1.196.042,89 złotych
Stanowi to 98,92 % planu rocznego.
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Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

47.050,00 zł

niepełnosprawnych
Stanowi to 100,00 % planu rocznego.
Środki w tym rozdziale stanowią
- dofinansowanie z budżetu Powiatu Międzychodzkiego podstawowych kosztów
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu- zgodnie z art.9 ustawy z dnia 9
grudnia 2002r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 163.496,43 zł
Stanowi to 95,13 % planu rocznego.
Wydatki tego rozdziału to:
- wydatki osobowe
- wynagrodzenia członków Komisji
- pozostałe wydatki

- 102 439,62 zł
- 39 122,00 zł
- 21 934,81 zł

W ramach środku rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i
stopniu wydano w 2018 r.:
- 617 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 164 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia.
Średni koszt 1 orzeczenia wynosi 209,34 zł
Ilość wydanych kart parkingowych ( stan na dzień 31.12.2018 r.) - 206 szt.
W roku 2018 r. koszty funkcjonowania PZOON zostały pokryte z dotacji w kwocie
161 862,00 zł i ze środków Powiatu w kwocie 1 634,43 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy
Stanowi to 99,64 % planu rocznego.
W tym:
- wydatki osobowe – 900.266,26 zł
- wydatki pozostałe – 80.364,32 zł
- wydatki majątkowe – 4.865,88 zł
W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę.
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985.496,46 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

0,00 zł

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.
Środki przeznaczone były na ewentualne uzupełnienie niedoborów w dziale 853.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 2018 – 2.009.498,00 złotych
Wykonanie za 2018 – 1.930.750,50 złotych
Stanowi to 96,08 % planu rocznego.
Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

1.102.599,33 zł

Stanowi to 99,19 % planu rocznego.
W tym:
- wydatki osobowe -

489.037,34 złotych,

- pozostałe wydatki – 217.036,33 złotych,
- wydatki inwestycyjne – 396.525,66 złotych
W roku 2018 w Rozdziale 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano
kwotę 152.919,93zł jako udział własny w realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa
o platformę dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa budynku szkolnego wraz z
towarzyszącym zagospodarowaniem terenu”. Środki PFRON to kwota 48.560,00zł.
Ponadto w 2018 roku wykonano;
-system sygnalizacji pożaru
59.655,00
-malowanie elewacji budynku oraz wykończenie cokołów
160.345,24
- wydatki związane z pracami przygotowawczymi do modernizacji kotłowni 23.605,49

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz
inne Poradnie Specjalistyczne
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Międzychodzie
Stanowi to 99,82 % planu rocznego.
W tym:
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699.968,77 zł

- wydatki osobowe –

634.320,02 złotych,

- dotacje na podstawie porozumień jst -

20.034,50 złotych

- pozostałe wydatki –
Zgodnie

z

45.614,25 złotych,

porozumieniem

zawartym

z

Miastem Poznań

w

sprawie

specjalistycznych badań psychologicznych przekazano kwotę 20.034,00 za
badania polegające na określeniu dysfunkcji dzieci z Powiatu Międzychodzkiego.
Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne

113.989,96 zł

Stanowi to 95,87% planu rocznego.
Internat Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie

38.801,96 zł

Stanowi to 88,77% planu rocznego.
- pozostałe wydatki –

38.801,96 złotych,

Internat Zespołu Szkół w Sierakowie

54.243,65 zł

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.
- wydatki osobowe -

49.519,91 złotych,

- pozostałe wydatki –

4.723,74 złotych,

PONADTO:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/249/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 25
stycznia 2018 r. oraz na mocy Porozumienia nr 03/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. pomiędzy
Powiatem Międzychodzkim a Gminą Sieraków, z dniem 1 września 2018 r. Zespół Szkół w
Sierakowie został przekazany do prowadzenia Gminie Sieraków. Zgodnie z zawartym
porozumieniem powiat przekazał gminie na okres od 1września 2018 r. do 31 grudnia 2018
r. pozostałą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oraz kwotę stanowiącą różnicę
pomiędzy kwotą subwencji a zatwierdzonym na rok 2018 planem wydatków Zespołu Szkół
w Sierakowie 20.944,35 złotych

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.741,44 zł
Stanowi to 27,93 % planu rocznego.
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W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały koszty związane z organizacją
doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dopłat do czesnego i przejazdu.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność

11.451,00 zł

Stanowi to 16,87 % planu rocznego.
W ramach tego rozdziału sfinansowano odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i
rencistów.
DZIAŁ 855 - RODZINA
Plan na 2018 r.

– 3.803.767,06 złotych

Wykonanie za 2018 r. –

3.205.076,50 złotych

Stanowi to 84,26 % planu rocznego.
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
Wykonanie za 2018 r.

-

22.320,00 złotych

Stanowi to 84,71 % planu rocznego.
W ramach tych środków realizowano wydatki związane z rządowym programem „Dobry
start”.

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze
Wykonanie za 2018 r.

-

1.446.877,74 złotych

Stanowi to 94,32 % planu rocznego.
W ramach tych środków wypłacono świadczenia dla 71 dzieci umieszczonych w 44
rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w
rodzinie dziecka
z tego: rodziny niezawodowe 12

liczba dzieci 20

rodziny spokrewnione 30

liczba dzieci 42

rodziny zawodowe

2

liczba dzieci 9
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Powiat przekazuje dotacje w wysokości 202 798,32 zł na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Międzychodzkiego
a
umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu:
- do miasta Zabrze – 1 dziecko
- do miasta Tarnów - 1 dziecko
- do miasta Gorzów- 1 dziecko
- do powiatu Ostrzeszowskiego- 3 dzieci + wynagrodzenie rodziny zawodowej
- do Powiatu Nowotomyskiego -2 dzieci
- do powiatu Szamotulskiego – 5 dzieci /w tym 3 dzieci w rodzinie zastępczej
zawodowej+ wynagrodzenie rodziny zawodowej -proporcjonalny udział/
- do powiatu Jarocińskiego- 1 dziecko +udział proporcjonalny w wynagrodzeniu
rodziny zawodowej
- dla powiatu Sulęcińskiego – 2 dzieci
- dla powiatu Białobrzeskiego -1 dziecko
– dla powiatu Wągrowieckiego – 1 dziecko +udział proporcjonalny w
wynagrodzeniu rodziny zawodowej
Ponadto wypłacana jest pomoc na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków
pochodzących z rodzin zastępczych + 1 usamodzielnienie (kwota wydatków
31 667,00 zł)
W Powiecie Międzychodzkim funkcjonują 2 zawodowe rodziny zastępcze, w których
przebywa 9 dzieci. Wynagrodzenie tych rodzin wraz z ZUS i FP wyniosło
55 690,00 złotych.
Ponadto
Wypłacono dodatki wychowawcze dla dzieci w pieczy zastępczej z przeznaczeniem
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195)
336 270,80 zł.
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Wykonanie za 2018 r.

-

1.085.154,82

złotych

Stanowi to 94,49 % planu rocznego.
Wydatki w tym rozdziale to dotacje w wysokości 439.297,94 zł dla powiatów na
zadania realizowane na podstawie porozumień /dotyczące pokrycia kosztów
utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Międzychodzkiego a
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przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego
powiatu/. Powiat Międzychodzki ponosił koszty utrzymania:
- 3 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu
Szamotulskiego
- 1 dziecko na terenie Powiatu Tureckiego
- 1 dziecko w Powiecie Opatowskim
- 2 dzieci w Powiecie Wągrowieckim
- 1 dziecko w Powiecie Gnieźnieńskim
Pozostałe koszty to pomoc na kontynuowanie nauki dla 6 dzieci w kwocie
33681,89zł. oraz pomoc na usamodzielnienie dla 2 dzieci w wysokości 13 878,00zł.
W roku 2018 powierzono prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej
Stowarzyszeniu „Przyszłość” w Chrzypsku W. Przebywa w niej 14 dzieci- koszt
595 374,44 zł
Ponadto Powiat Międzychodzki ponosił koszty pobytu dzieci w Punkcie Interwencji
Kryzysowej w Chrzypsku W. - koszt 2.922,58 zł.
Rozdział 85595 – Pozostała działalność
Wykonanie za 2018 r.

-

650.723,94 złotych

Stanowi to 59,43 % planu rocznego.
Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie związane z realizacją
projektu „ Pomoc w rodzinie”
Zadanie 1 Centrum Rozwoju Osobistego
W trakcie realizacji projektu „Pomoc w rodzinie” w latach 2017-2018 przeprowadzono warsztaty
grupowe dla wychowanków po 3 grupy x 4 godz. W każdym roku przeprowadzono po 4 warsztaty
dla każdej grupy. Warsztaty zostały przeprowadzone przez dwóch trenerów. Tematem warsztatów
była komunikacja i budowanie własnej wartości. Z tej formy wsparcia skorzystało: 28
wychowanków rodzin zastępczych
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 9 044,00
Dofinansowanie:
9 044,00
Na warsztaty zakupiono zestaw pomocy dydaktycznych koniecznych dla trenerów celem
przeprowadzenia zajęć.
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 1 260,00
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Dofinansowanie:

1 260,00

Na warsztaty zakupiono poczęstunek dla uczestników, który został rozdany w trakcie realizacji
zajęć:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 3 589,12
Dofinansowanie:
3 589,12
Zapewniono dojazd dzieci na w/w zajęcia przez firmę, z którą jest podpisana umowa cywilnoprawna:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 3 642,00
Dofinansowanie:
3 642,00
Koszty wynajmu sal do przeprowadzenia zajęć grupowych przedstawia się następująco:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 320,00
Dofinansowanie:
320,00
W ramach działań animacyjnych dzieci skorzystały z wyjazdu do kina
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 441,00
Dofinansowanie:
441,00
Koszt transportu do kina wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 1 433,60
Dofinansowanie:
1 433,60
Z tej formy wsparcia skorzystało: 21 wychowanków rodzin zastępczych
Zakupiono także sprzęt techniczny i komputerowy do prowadzenia zajęć warsztatowych dla
wychowanków:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 6 598,95
Dofinansowanie:
6 598,95
Było prowadzone poradnictwo indywidualne dla wychowanków z zakresu rozwoju osobistego
również było realizowane. Przeprowadzono indywidualne poradnictwo psychologiczne
z beneficjentami oraz terapeuta ds. przemocy
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 52 250,00
Dofinansowanie:
52 250,00
Z tej formy wsparcia skorzystało: 33 wychowanków rodzin zastępczych
W okresie realizacji projektu działali mentorzy usamodzielniania. Pomocą mentorów objęto
18 wychowanków rodzin zastępczych:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 51 523,47
Dofinansowanie:
51 523,47
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W ramach realizacji zadania pierwszego zakupiono także testy do oceny kandydatów na rodziny
zastępcze, które są wykorzystywane w trakcie ocen psychologicznych kandydatów:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 1 988,11
Dofinansowanie:
1 988,11
W sumie na zadanie 1 wydatkowano kwotę: 132 090,25 – są to koszty kwalifikowane podlegające
dofinansowaniu.
Zadanie 2 Wyjazdowy Trening Zachowań Konstruktywnych
Zadanie to realizowane było przez Fundacje Aktywizacja przy współpracy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Międzychodzie W ramach realizacji tego zadania 57 osób z rodzin zastępczych
i 13 wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej skorzystało z warsztatów
wyjazdowych w sierpniu 2018 r. Rodzice zastępczy z dziećmi spędzili tydzień w Ośrodku
Szkoleniowym OHP
w Pruchnowie, natomiast dzieci z POW „Nasz Dom” przebywały
tydzień w Ośrodku Szkoleniowym OHP w Szamocinie.
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 151 177,54
Dofinansowanie:
151 177,54
Zadanie 3 Zajęcia socjoterapeutyczne
W okresie realizacji projektu przeprowadzono warsztaty socjoterapeutyczne. Z zajęć aktywnie
skorzystało 15 wychowanków pieczy zastępczej. W ciągu 2 lat przeprowadzono 20 warsztatów dla
dwóch grup wychowanków.
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 23 304,00
Dofinansowanie:
23 304,00
Do prowadzenia zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne dla trenerów:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 1 000,00
Dofinansowanie:
1 000,00
Na zajęcia zakupiono poczęstunek, w kwocie:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 789,79
Dofinansowanie:
789,79
Wynajęto salę na przeprowadzenie zajęć, której koszt wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 1 920,00
Dofinansowanie:
1 920,00
W ramach działań animacyjnych w tym zadaniu 17 dzieci wyjechało do kina, koszt biletów
wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 255,00
Dofinansowanie:
255,00
Jako wkład własny zostały wypłacone świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w systemie pieczy rodzina zawodowa, w kwocie ogólnej: 40 000,01zł..
89

Ogółem koszt tego zadania wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 67 277,80
Dofinansowanie:
27 277,79

Zadanie 4 Spotkania terapeutyczne
W ramach zadania czwartego odbyły się spotkania terapeutyczne. Poradnictwo indywidualne dla
opiekunów rodzin zastępczych oraz otoczenia świadczył terapeuta ds. uzależnień, psycholog oraz
prawnik. W okresie realizacji projektu pomoc otrzymały: prawnik – 5 osób, specjalista ds.
uzależnień – 7 osób, psycholog 19 osób
Ogółem koszt tego zadania wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 47 570,00
Dofinansowanie:
47 570,00
Zadanie 5 Warsztaty kompetencji wychowawczych
W okresie styczeń - czerwiec 2018r. odbyły się warsztaty grupowe kompetencji wychowawczych .
Warsztaty zostały przeprowadzone przez 2 trenerów . Miejscem spotkania było Starostwo
Powiatowe w Międzychodzie. Warsztaty zakończyły się 20 czerwca 2018r. skorzystało z nich 10
osób.
Ogółem koszt tego zadania wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 9 996,00
Dofinansowanie:
9 996,00
Zadanie 6 Wsparcie społeczne i środowiskowe osób niesamodzielnych i ich opiekunów
faktycznych poprzez działania trenerów aktywności oraz wsparcie specjalistyczne
kompensacyjne
Zadanie to zostało zrealizowane przez Fundację Aktywizacja – partnera nr 2 w projekcie „Pomoc
w rodzinie”
Liczba osób korzystających ze szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie opieki nad osobami
niesamodzielnymi - 20
Ogółem koszt tego zadania wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 307 899,89
Dofinansowanie:
307 899,89
Zadanie 7 Szkolenia dla opiekunów faktycznych – realizacja działań wspierających
opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi
Zadanie to zostało zrealizowane przez Fundację Aktywizacja – partnera nr 2 w projekcie „Pomoc
w rodzinie”
Liczba osób objętych programem „Trener Aktywności” - 30
Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych - 30
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Ogółem koszt tego zadania wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 22 800,00
Dofinansowanie:
22 800,00
Zadanie 8 Wyjazdowy Warsztat Aktywizacji Społecznej – wsparcie szkoleniowe dla osób
niesamodzielnych i opiekunów faktycznych
Zadanie to zostało po zmianach wniosku w dniu20.11.2018 wybrakowane z realizacji przez
Fundację Aktywizacja – partnera nr 2 w projekcie „Pomoc w rodzinie”
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 00,00
Dofinansowanie:
00,00
Zadanie 9 Praca z rodziną na terenie gminy Sieraków
Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie – partnera nr 1 w projekcie
„Pomoc w rodzinie” Dotyczyło objęcia pracą asystenta rodziny z dziećmi na terenie gminy
Sieraków.
Liczba osób objętych wsparciem asystenta rodziny – 29
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 84 313,22
Dofinansowanie:
61 953,08
OPS Sieraków wniósł wkład własny w wysokości: 22 360,14
Ogółem w projekcie „Pomoc w rodzinie”
Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 984 833,09
Dofinansowanie wynosi:
922 472,94
Wydatki rzeczywiście poniesione kwota:
823 124,70
Dofinansowanie
760 764,55
Koszty pośrednie kwalifikowane
161 708,39
Dofinansowanie
161 708,39

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan na 2018 r.

– 166.900,00 złotych

Wykonanie za 2018 r. – 155.489,53 złotych
Stanowi to 93,16 % planu rocznego.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

104.210,33 zł

Stanowi to 90,13 % planu rocznego.
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W ramach tego rozdziału w roku 2018 sfinansowano:
- realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu
Międzychodzkiego w 2018 roku” – koszt zadania 104.210,33 zł z tego otrzymano
dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu w wysokości 36.400 złotych.
(Łącznie unieszkodliwiono 255,8 Mg materiałów konstrukcyjnych zawierających
azbest, zrealizowano 76 wniosków. Średni koszt 1 tony demontażu, transportu i
unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest wyniósł 407,39 złotych. Zadanie
w 34,9% zostało pokryte ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ze środków gmin w wysokości
41.485,96 zł i środków powiatu w wysokości 26.324,37 złotych. Zadanie zakończono
5.10.2018 roku).
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

51.279,20 zł

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.
W ramach tego rozdziału w 2018 roku sfinansowano;
- zakupiono 900 szt. bażantów za kwotę około 43.173 celem wsiedlenia w 9 kołach
łowieckich zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr
XII/64/2015 z dnia 19.11.2015r. w sprawie przyjęcia „Programu odbudowy
populacji zwierzyny drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcję drapieżników na
terenie powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2020”.
Ponadto w dniu 3.02.2018 roku odbyło się „VIII Powiatowe polowanie na lisy” w
ramach redukcji drapieżników celem umożliwienia wprowadzenia zwierzyny
drobnej, gdzie na nagrody, puchary i polowanie wydatkowano 3.600 zł.
- zakup sadzonek drzew w ilości 439 szt. za kwotę za kwotę 8.106 zł w ramach
przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody tj. utrzymaniem zadrzewień przy
drogach powiatowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 2018 – 602.180,00 złotych
Wykonanie za 2018 – 599.271,76 złotych
Stanowi to 99,52 % planu rocznego.
Rozdział 92116 – Biblioteki

20.000,00 zł

Stanowi to 100,00% planu rocznego.
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Wydatki w rozdziale 92116 – Biblioteki dotyczą dotacji podmiotowej dla
Biblioteki Miejskiej w Międzychodzie wykonującej w drodze porozumienia
zadania Biblioteki Powiatowej.
Rozdział 92118 – Muzea

558.730,00 zł

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.
Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje dla powiatowej instytucji kultury –
Muzeum „Zamek Opalińskich” w Sierakowie.
Powiat Międzychodzki w 2018 roku przekazał dotację podmiotową w kwocie 292.000,00
zł.
Dodatkowo Muzeum otrzymało dotację celową:
- na zakup eksponatów muzealnych w wysokości 7.000,00 zł,
- na realizację projektu finansowanego w ramach naboru wniosków LGD Puszcza
Notecka w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata
2014-2020 w ramach zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – PXII
Konserwacja i rewitalizacja zabytków oraz udostępnienie ich społeczeństwu obszaru
Puszczy Noteckiej – operacja pn.”Renowacja pozostałości północnego skrzydła Zamku
Opalińskich w Sierakowie” w wysokości 259.730,00 złotych.

Rozdział 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

5.000,00 zł

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.
Przedmiotem dofinansowania były prace konserwatorskie i restauratorskie:
- Remont wieży zabytkowego Kościoła Parafialnego w Chrzypsku Wielkim.
Obiekt sakralny jest ikoną Chrzypska Wielkiego i ubogaca walory kulturowo – turystyczne i
religijne regionu.
Rozpoznanie i analiza stanu poszycia dachowego i wieży oraz funkcja kultowa wskazywały
na konieczność podjęcia prac restauratorsko – konserwatorskich, aby zniwelować
zagrożenie zniszczenia wnętrza świątyni. W ramach tych prac podęte zostały działania
polegające na remoncie wieży oraz wymianie poszycia dachowego.
- kwota dofinansowania 5.000,00 złotych
Dotację rozliczono w terminie.
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Rozdział 92195 – Pozostała działalność

15.541,76 zł

Stanowi to 84,24 % planu rocznego.
Wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem imprez i przedsięwzięć
z zakresu kultury organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Międzychodzki
wraz z innymi jednostkami. W ramach tego rozdziału zrealizowano cykliczne konkursy
kulturalno - edukacyjne (Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, Konkurs Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym i MOTO, Powiatowy Konkurs Recytatorski, Powiatowy Wielkopolski
Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Obchody związane z 99 rocznicą wybuchu
Powstania Wielkopolskiego w Sierakowie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –
„światełko do nieba”, oraz inne konkursy recytatorskie). Sfinansowano również zakupy
pucharów, nagród oraz pokrycie kosztów przejazdu na imprezy kulturalne poza powiatem.
W ramach wydatków związanych z rozdziałem 92195 współrealizowanych było 11
zadań z zakresu kultury takie jak: Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży " Postacie
baśniowe mojej miejscowości” organizowany przez Stowarzyszenie Artystyczne
„DRZEWCE 2002”, RóbSzum Festival 2018 organizowany przez Stowarzyszenie
Krzewienia Kultury Niezależnej „RÓBSZUM”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Artystycznej organizowany przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury i Animacji im.
Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie czy Sierakowska Wiosna Klasyków,
organizowane przez Fundację Luxsfera.
W ramach powyższych środków sfinansowano również 1 nagrodę za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie kultury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
Plan 2018 – 69.000,00 złotych
Wykonanie za 2018 – 52.744,82 złotych
Stanowi to 76,44 % planu rocznego.
Środki wydatkowano na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej
i sportu o zasięgu minimum powiatowym organizowanych przez Powiat Międzychodzki wspólnie
ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi m.in. takich jak: „Powiatowa Spartakiada Młodzieży
Szkolnej” SZS „Powiatu Międzychodzkiego”, Grand Prix powiatu Międzychodzkiego w biegach
dziecięco - młodzieżowych, „Pływanie na Byle Czym” organizowane przez WOPR Oddział w
Międzychodzie czy II Bieg Niepełnosprawnych o Puchar Starosty Międzychodzkiego
organizowany przez Stowarzyszenie Nowy Międzychód. Na wydatki złożyły się zakupy nagród
pucharów, medali, koszty przejazdu oraz wynajęcie obiektów sportowych.
W ramach środków z w/w rozdziału zrealizowane zostały również takie zadania jak: Powiatowe
Zawody Sportowo – Pożarnicze, XIV Powiatowy Turniej Samorządowców.
Ponadto w zakresie tego działu zostało przyznanych 15 stypendiów za osiągnięcia sportowe.
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Szczegółowe rozliczenie wydatków budżetu Powiatu Międzychodzkiego, w
układzie dział, rozdział, paragraf, za okres 1.01.2018 – 31.12.2018
przedstawia załącznik nr 2.

95

96

Informacje dodatkowe:


na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek
wynosi 2.300.000,00 złotych



na dzień 31 grudnia 2018 r. w Powiecie Międzychodzkim nie wystąpiły
zobowiązania wymagalne,



na dzień 31 grudnia 2018 r. Powiat Międzychodzki

posiada zobowiązania w

wysokości 8.512.663,04 zł z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ
w Międzychodzie. Poręczenie jest terminowe na okres 2013-2031.
Powiat ponosi odpowiedzialność do wysokości 80% zobowiązań dłużnika według
obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty, bez możliwości obciążenia
poręczyciela jednorazowo całym zadłużeniem pozostałym do spłaty w wyniku
postawienia poręczonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.
Poręczyciel wstępuje w spłatę zadłużenia zgodnie z ww harmonogramem.
 samorządowe jednostki budżetowe w Powiecie Międzychodzkim nie prowadzą
rachunków, o których mowa w art.223 ustawy o Finansach Publicznych.
 Upoważniono Zarząd Powiatu Międzychodzkiego do zaciągania zobowiązań,
których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin upływa w roku następnym dając jednocześnie dalsze
upoważnienie

do

przekazania

takich

uprawnień

kierownikom

jednostek

organizacyjnych. Uchwałą 147/220/2018 z dnia 22 lutego 2018r. Zarząd Powiatu
przekazał uprawnienia do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek
podległych.
 Upoważniono

dyrektorów

Międzychodzkiemu

do

jednostek
zaciągania

budżetowych
zobowiązań

podległych

związanych

Powiatowi
z

realizacją

przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały Rady Powiatu
Międzychodzkiego Nr XXXVIII/232/2018 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata
2018-2022.
 W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie
występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w
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tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do
kwoty 4.000.000,00 zł.
Zarząd Powiatu z udzielonego upoważnienia nie skorzystał.
 W związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego
2018 dokonano zmian w planie wydatków. Wszystkie zmiany spowodowane były
bądź zmianą interpretacji przepisów w zakresie prawidłowego klasyfikowania
wydatków lub celem prawidłowej realizacji budżetu.
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ROZLICZENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2018r.
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wycinkę drzew w pasach drogowych:
ustalona kwota wydatków:
wydatki zrealizowane:

- 31 184,16
- 31 184,16

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
§ 6060 – WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na udział własny w realizacji zakupów
inwestycyjnych dwóch samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych
ustalona kwota wydatków:
- 163 440,00
wydatki zrealizowane:
- 163 440,00
DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85403 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
§ 6050 – WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na udział własny w realizacji zadania inwestycyjnego „
Rozbudowa o platformę dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa budynku szkolnego wraz z
towarzyszącym zagospodarowaniem terenu”.
ustalona kwota wydatków:
- 118 436,00
wydatki zrealizowane:
0,00
RAZEM USTALONE WYDATKI
RAZEM WYDATKI ZREALIZOWANE

- 313 060,16
– 194 624,16

Pozostałe środki niewygasające w kwocie 118 436,00zł oraz odsetki od środków
niewygasających na rachunku w kwocie 1 668,89 zł zostały przekazane na
dochody budżetu w dniu 25.06.2018r.
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WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
NA LATA 2018-2023
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ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
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Rozliczenie nadwyżki budżetowej
na dzień 31.12.2018
Wykonanie dochodów za rok 2018

53.136.991,78 zł

Wykonanie wydatków za rok 2018

49.537.351,78 zł

Wynik budżetu za rok budżetowy
Przychody budżetu w 2018r.
Rozchody budżetu w 2018r.
Inne obciążenia/uznania wyniku budżetu

+3.599.640,00 zł
+1.706.492,12 zł
-700.000,00 zł
34,00 zł

Skumulowana nadwyżka/wolne środki
na koniec 2018 roku

+ 4.606.166,12 zł
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