Zai^cznik nr.... 2i

do protokotu nr W.jICJB
z sesji Rady Powiatu Konitiskiegct

wdniuMaOL^^j
W N I O S E K z dnia 21 lute go 2019 r.
w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwaty Rady Powiatu
Koniiiskiego w sprawie dokonania zmian w budzecie Powiatu Koniiiskiego na rok 2019

W przedstawionym projekcie uchwaty Rady Powiatu Koniiiskiego w sprawie
dokonania zmian w budzecie Powiatu Koniiiskiego na rok 2019 omowionym

na Zarzcfdzie Powiatu Koniiiskiego w dniu 8 lutego 2019 r. dokonuje si^ nast?puJ^cych
zmian:
I.W zat^czniku nr 1 - ,,Zmiany w planie dochodow budzetu Powiatu Koniiiskiego
na rok 2019" do uchwaty wprowadza si? nast?puj^ce autopoprawki:
1) zwi?ksza si? plan dochodbw ogdtem o kwot? 1.146.054,67 zi, wtym:
a) zadania wlasne:
-dziat 710, rozdziat 71012, 2057 zwi?ksza si? o kwot? 442.416,67 zt

Wniosek Naczelnika Wydziaki Rozwoju i Promocji z dnia 05.02.2019 r. dotycz^cy
zwi?kszenia planu dochodow o kwot? 442.416,67 zi wynika z wydtuzenia terminu
realizacji projektu pn. ,,Wzmacnianie zastosowania TIKw Powiecie Konihskim Integracja i harmonizacja baz danych oraz udost?pnianie elektronicznych usiug
publicznych" do 31.12.2019 r. zgodnie z podpisanym 20 lutego 2019 r. aneksem
trzecim do umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 29.08.2017 r. oraz
z rozliczenia srodkow niewykorzystanych w roku 2018 na realizacj? projektu

(237.413,90 zi) i anulowania wartosci korekty dotycz^cej rozwi^zanej umowy
z firm^ GEOMAR (205.002,77 zi).
-dziat 758, rozdziat 75801,

2920 zwi?ksza si? o kwot? 703.638,00 zt

Pismo Ministra Finansow Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13.02.2019 r. informujsjce

o rocznych kwotach cz?^ci subwencji ogdlnej wynikaj^cych z ustawy budzetowej
na rok 2019 z dnia 16stycznia 2019 r. dla Powiatu Koniiiskiego.

II.W zatqczniku nr 2 - ,,Zmiany w planie wydatkow budzetu Powiatu Koniiiskiego
na rok 2019" do uchwaty wprowadza si? nast?puj^ce autopoprawki:
1) zwi?ksza si? plan wydatkow ogoiem o kwot? 767.925,81 zi, w tym:
a) zadania wiasne:

-dziat 710, rozdziat 71012, 2917 zwi?ksza si? o kwot? 151.862,34 zt
dziat 710, rozdziat 71012, 4010 zwi?ksza si? o kwot? 35.721,39 zt

dziat 710, rozdziat 71012, 4110 zwi?ksza si? o kwot? 6.025,29 zt
dziat 710, rozdziat 71012, 4120 zwi?ksza si? o kwot? 1.291,14 zt
dziai 710, rozdziat 71012, 4300 zwi?ksza si? o kwot? 28.536,54 zt

dziat 710, rozdziat 71012, 4307 zwi?ksza si? o kwot? 442.416,67 zt
dziat 710, rozdziat 71012, 4309 zwieksza si? o kwot? 42.351,44 zt
dziat 710, rozdziat 71012, 4560 zwieksza si? o kwot? 2.663,00 zt

dziat 710, rozdziat 71012, 4610 zwi?ksza si? o kwot? 44.758,00 zt
Wniosek Naczelnika Wydziatu Rozwoju i Promocji z dnia 05.02.2019 r.

dotycz^cy:
• zwi?kszenia planu wydatkow o kwot? 601.100,47 zt w wyniku wydtuzenia
terminu realizacji projektu pn. ..Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie
Konihskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udost?pnianie
elektronicznych ustug publicznych" do 31.12.2019 r. zgodnie z podpisanym

20 lutego 2019 r. aneksem trzecim do umowy o dofinansowanie zawartej
w dniu 29.08.2017 r. oraz rozliczenia niewykorzystanych w roku 2018

^rodkhw na realizacj? projektu i wydatkdw pozaprojektowych ( 4300, 4610).
• przeniesien wydatkdw mi?dzy paragrafami w ramach rozdziatu 71012

w wyniku anulowania wartosci korekty dotyczgcej rozwi?zanej umowy z firm?
GEOMAR.
Wniosek Naczelnika Wydziatu Rozwoju i Promocji z dnia 19.02.2019 r. dotycz?cy
zwi?kszenia planu wydatkow o kwot? 154.525,34 zt wynika z koniecznosci
zwrotu zakwestionowanej przez Urz?d Marszatkowski Wojewodztwa

Wielkopolskiego kwoty 151.862,34 zt (faktura z dnia 30.11.2018 r.) zaptaconej
ze srodkow dofinansowanych z Unii Europejskiej w zwi?zku z realizacj? projektu
pn. ,,Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Koniiiskim - Integracja
i harmonizacja baz danych oraz udost?pnianie elektronicznych ustug

publicznych" wraz z odsetkami (kwota 151.862,34 zt b?dzie podlegata refundacji
w kolejnych wnioskach o ptatnosc).

- dziat 754, rozdziat 75421, 4300 zwi?ksza si^ o kwot? 12.300,00 zt
Wniosek Kierownika Biura Spraw Obronnych z dnia 19.02.2019 r. dotycz?cy
zwi?kszenia planu wydatkow o kwot? 12.300,00 zt w zwi?zku ze sporz?dzeniem
studium wykonalnosci i wniosku o dofinansowanie projektu w ogtoszonym przez
WRPO konkursie na Poddziatanie 4.1.4 Wsparcie systemu oceny ryzyka
wyst?pienia powodzi i zarz?dzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania
i zagrozeh.

III.W zataczniku nr 5 - ,,Plan przychodow i rozchodow budzetu na rok 2019"

do uchwaty wprowadza si? nast?puj^ce autopoprawki:
1) zmniejsza si? przychody z tytutu wolnych srodkow, o ktdrych mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy ( 950) o kwot? 378.128,86 zl, w tym:
- zmniejsza si? wolne ^^rodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwot?
378.128,86 zt.

IV.W 1 projektu Uchwaty Rady Powiatu Konihskiego w sprawie dokonania zmian
w budzecie Powiatu Konihskiego na rok 2019 wprowadza si? nast?puj^ce
autopoprawki:

1)w pkt 1 lit. a zwi?ksza si? dochody bud^etu powiatu o kwot? 1.146.054,67 zt,
tj. do kwoty 93.513.017,93 zt,

2)w pkt 1 lit. a tiret 1 dochody biez^ce zwi?ksza si? o kwot? 1.146.054,67 zt,
tj. do kwoty 92.640.259,25 zt,

3)w pkt 1 lit. b zwi?ksza si? dotacje i srodki zewn?trzne na finansowanie wydatkow
na realizacj? zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ofinansach publicznych o kwot? 442.416,67 zt, tj. do kwoty
6.872.834,70 zt,

4)w pkt 2 lit, a zwi?ksza si? wydatki bud^etu powiatu o kwot? 767.925,81 zt,
tj. do kwoty 91.018.473,45 zt,

5)w pkt 2 lit. a tiret 1 wydatki biez^ce zwi?ksza si? 0 kwot? 767.925,81 zt,
tj. do kwoty 80.916.591,09 zt,

6)w pkt 2 lit. b zwi?ksza si? wydatki na programy finansowane z udziatem ^rodkbw,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w cz?ci

zwi^zanej z realizacj? zadah jednostki samorz?du terytorialnego o kwot?
636.630,45 zl, tj. do kwoty 8.856.479,86 zt,

7)w pkt 3 zwi?ksza si^ nadwyzk? budZetu powiatu okwot? o kwot? 378.128,86 zi,
tj. do kwoty 2.494.544,48 zl,

8)w pkt 4 zmniejsza si? t?czn? kwot? planowanych przychoddw budZeto o kwot?
378.128,86 zl, tj. do kwoty 1.490.812,36 zl.

