W N I O S E K z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu
Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019

W przedstawionym projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 omówionym
na Zarządzie Powiatu Konińskiego w dniu 22 sierpnia 2019 r. dokonuje się
następujących zmian:
I.

W załączniku nr 1 − „Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Konińskiego
na rok 2019” do uchwały wprowadza się następujące autopoprawki:
1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 23.000,00 zł, w tym:
a) zadania własne:
− dział 801, rozdział 80102, § 0960 wprowadza się na kwotę 13.000,00 zł
Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia
27.08.2019 r. dotyczący zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.000,00 zł
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale w związku
z Umową darowizny nr 49/XXVI/TVP/RD/18 zawartą w dniu 1 lipca 2019 r.
pomiędzy Telewizją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie a Powiatem Konińskim
na
zakup
specjalistycznych
łóżek
rehabilitacyjnych
dla
dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i niepełnosprawnością
ruchową (dzieci leżące) – wychowanków Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale w ramach realizacji zadania
pn. „Wielkie marzenia małych słoni”.
b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
− dział 710, rozdział 71015, § 2110 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.295.2019.6 z dnia 21.08.2019 r.
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 dla Powiatu
Konińskiego.

II.

W załączniku nr 2 − „Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Konińskiego
na rok 2019” do uchwały wprowadza się następujące autopoprawki:
1) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 110.050,00 zł, w tym:
a) zadania własne:
− dział 600, rozdział 60004, § 4300 zwiększa się o kwotę 77.050,00 zł
Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 26.08.2019 r. dotyczący
zwiększenia planu wydatków o kwotę 77.050,00 zł w związku z pozytywnym
rozpatrzeniem wniosku o objęcie dopłatą w 2019 roku zadań w zakresie
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i koniecznością
zabezpieczenia wkładu własnego na powyższy cel.
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− dział 801, rozdział 80102, § 4240 zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł
Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia
27.08.2019 r. dotyczący zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale w związku
z Umową darowizny nr 49/XXVI/TVP/RD/18 zawartą w dniu 1 lipca 2019 r.
pomiędzy Telewizją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie a Powiatem Konińskim
na
zakup
specjalistycznych
łóżek
rehabilitacyjnych
dla
dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i niepełnosprawnością
ruchową (dzieci leżące) – wychowanków Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale w ramach realizacji zadania
pn. „Wielkie marzenia małych słoni”.
b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
− dział 710, rozdział 71015, § 4020 zmniejsza się o kwotę 4.101,00 zł
dział 710, rozdział 71015, § 4170 zwiększa się o kwotę 4.101,00 zł
dział 710, rozdział 71015, § 4300 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł
Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie z dnia
27.08.2019 r. dotyczący:
▪ zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na podstawie Zarządzenia
Wojewody Wielkopolskiego nr 324/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na pokrycie
bieżącej działalności (zakup usług pocztowych), zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.295.2019.6 z dnia 21.08.2019 r.,
▪ przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 71015
w związku z przewidywanymi oszczędnościami w celu uzupełnienia braków
z przeznaczeniem na umowę zlecenie z osobą bezrobotną po odbytym stażu
w PINB w Koninie (od 24 września br.).
c) porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t.:
− dział 754, rozdział 75412, § 2710 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł
Wniosek Kierownika Biura Spraw Obronnych z dnia 28.08.2019 r. dotyczący
zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na pomoc finansową
dla gminy Sompolno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla:
▪ Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie na zadanie pn. „Zakup dwóch
prądownic wysokiego ciśnienia” (3.200,00 zł),
▪ Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstowie na zadanie pn. „Zakup agregatu
prądotwórczego ze stabilizacją napięcia AVR” (3.800,00 zł),
▪ Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolnie na zadanie pn. „Zakup piły do cięcia
drewna” (3.000,00 zł).
III. W załączniku nr 3 − „Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok
2019” do uchwały wprowadza się następujące autopoprawki:
1) zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, w tym:
− dział 710, rozdział 71015, § 2110 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł
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2) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami, w tym:
− dział 710, rozdział 71015, § 4020 zmniejsza się o kwotę 4.101,00 zł
dział 710, rozdział 71015, § 4170 zwiększa się o kwotę 4.101,00 zł
dział 710, rozdział 71015, § 4300 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł
IV. W załączniku nr 4 − „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2019” do uchwały wprowadza się następujące autopoprawki:
1) zwiększa się plan wydatków ogółem, w tym:
− dział 754, rozdział 75412, § 2710 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł
V. W załączniku nr 6 − „Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2019”
do uchwały wprowadza się następujące autopoprawki:
1) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 87.050,00 zł, w tym:
− zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę
87.050,00 zł.
VI. W załączniku nr 7 − „Plan dotacji na rok 2019” do uchwały wprowadza się
następujące autopoprawki:
1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę
10.000,00 zł, w tym:
a) dotacje celowe:
−

dział 754, rozdział 75412, § 2710 wprowadza się w kwocie 10.000,00 zł
na pomoc finansową dla gminy Sompolno w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem dla:
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie na zadanie pn. „Zakup dwóch
prądownic wysokiego ciśnienia” (3.200,00 zł),
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstowie na zadanie pn. „Zakup agregatu
prądotwórczego ze stabilizacją napięcia AVR” (3.800,00 zł),
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolnie na zadanie pn. „Zakup piły
do cięcia drewna” (3.000,00 zł).

VII. W § 1 projektu Uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian
w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 wprowadza się następujące
autopoprawki:
1)

w pkt 1 lit. a zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 23.000,00 zł, tj. do kwoty
98.011.672,69 zł,

2)

w pkt 1 lit. a tiret 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł, tj. do kwoty
94.716.039,33 zł,

3)

w pkt 2 lit. a zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 110.050,00 zł,
tj. do kwoty 98.385.673,20 zł,

4)

w pkt 2 lit. a tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 110.050,00 zł, tj. do kwoty
84.986.472,48 zł,
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5)

w pkt 3 zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 87.050,00 zł, tj. do kwoty
374.000,51 zł i § 3 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu powiatu
w kwocie 374.000,51 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”,

6)

w pkt 4 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę
87.050,00 zł, tj. do kwoty 4.359.357,35 zł.

Starosta Koniński
/-/ Stanisław Bielik

