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Załącznik nr.<^.

do protokołu nr ..Vl]l./-2ćra
W N I O S E K z dnia 31 lipca 2019 r.

z sesji Rady Powiatu Konińskiego
^ *^ ..M.D^,M^

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 23 lipca 2019 r. dokonuje się następujących

I.W załączniku nr 1 - „Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Konińskiego
na rok 2019" do uchwały wprowadza się następujące autopoprawki:
a) zadania własne:
- dział 801, rozdział 80115, 2057 zwiększa się o kwotę 2.509,20 zł
dział 801, rozdział 80115, 6257 zmniejsza się o kwotę 2.509,20 zł
Wniosek Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 30.07.2019 r. dotyczący
przeniesień dochodów między paragrafami w ramach rozdziału 80115 wynika
z konieczności zapewnienia środków na promocję projektu pn. „Edukacja z ekologią
- kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół EkonomicznoUsługowych w Żychlinie".

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 340.494,52 zł, w tym:
a) zadania własne:
-dział 700,
dział 700,
dział 700,
dział 700,

rozdział 70005,
rozdział 70005,
rozdział 70005,
rozdział 70005,

4300 zmniejsza się o kwotę 10.631,38 zł
4580 zwiększa się o kwotę 175,58 zł
4590 zwiększa się o kwotę 8.174,21 zł
4610 zwiększa się o kwotę 2.281,59 zł

Wniosek Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów z dnia
25.07.2019 r. dotyczący przeniesień wydatków między paragrafami w ramach
rozdziału 70005 wynika z konieczności wykonania wyroku Sądu Rejonowego
w Koninie I Wydział Cywilny z 11 kwietnia 2019 r. w celu zapłaty zobowiązania
na rzecz osoby fizycznej w związku z uszkodzonym pojazdem na drodze
wewnętrznej relacji Białobród - Rożnowa wraz z ustawowymi odsetkami.
-dział 710, rozdział 71012, 4300 zwiększa się o kwotę 33.404,24 zł
Wniosek Wydziału Rozwoju i Promocji z dnia 30.07.2019 r. dotyczący
zwiększenia planu wydatków o kwotę 33.404,24 zł wynika z konieczności
zapewnienia środków finansowych związanych z wartością najkorzystniejszej
oferty przetargowej na wydatki niekwalifikowane, które przekraczają wartość
projektu wynikającą z umowy o dofinansowanie w ramach realizowanego
projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja
i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług
publicznych".

-dział 801, rozdział 80115, 4307 zwiększa się o kwotę 2.509,20 zł

dział 801, rozdział 80115,
dział 801, rozdział 80115,
dział 801, rozdział 80115,
dział 801, rozdział 80115,

4309 zwiększa się o kwotę 442,80 zł
6050 zwiększa się o kwotę 306.996,01 zł
6057 zmniejsza się o kwotę 2.509,20 zł
6059 zmniejsza się o kwotę 442,80 zł

Wniosek Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 30.07.2019 r. dotyczący
zwiększenia planu wydatków o kwotę 306.996,01 zł oraz przeniesień wydatków
między paragrafami w ramach rozdziału 80115 w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Usługowych w Żychlinie wynika ze zmian wprowadzonych w projekcie
pn. „Edukacja z ekologią - kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie" przez Wojewódzkiego
Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków ze względu na nowy przedmiar robót
oraz w związku z koniecznością zapewnienia środków na promocję projektu.

-dział 801, rozdział 80195, 4110 zwiększa się o kwotę 82,51 zł
dział 801, rozdział 80195, 4120 zwiększa się o kwotę 11,76 zł
Wniosek Wydziału Rozwoju i Promocji z dnia 30.07.2019 r. dotyczący
zwiększenia planu wydatków o kwotę 94,27 zł wynika z konieczności
dostosowania planu w ramach projektu pn. „Kopalnia kompetencji - rozwój
edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI".

III.W załączniku nr 5 - „Plan wydatków majątkowych na rok 2019" do uchwały
wprowadza się następujące autopoprawki:

1) zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 304.044,01 zł,
w tym:
-w dziale 801, rozdziale 80115,

6050, 6057, 6059:

• w zadaniu pn. „Edukacja z ekologią - kompleksowa termomodernizacja

budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zychlinie dokonuje się
zmian:
-w 6050 wprowadza się kwotę 306.996,01 zł,
-w 6057 zmniejsza się o kwotę 2.509,20 zł, tj. do kwoty 675.449,56 zł,
-w 6059 zmniejsza się o kwotę 442,80 zł, tj. do kwoty 119.196,99 zł.

IV.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 340.494,52 zł, w tym:
-zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę
340.494,52 zł.

V.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 tiret 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.509,20 zł, tj. do kwoty
94.182.392,78 zł,

2)w pkt 1 lit. a tiret 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.509,20 zł,
tj. do kwoty 3.215.633,36 zł,

3)w pkt 2 lit. a zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 340.494,52 zł,
tj. do kwoty 96.880.178,21 zł,

4)w pkt 2 lit. a tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 36.450,51 zł, tj. do kwoty
83.666.877,49 zł,

5)w pkt 2 lit. a tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 304.044,01 zł,
tj. do kwoty 13.213.300,72 zł,

6)w pkt 3 zmniejsza się nadwyżkę budżetu powiatu o kwotę o kwotę 340.494,52 zł,
tj. do kwoty 517.847,93 zł,

7)w pkt 4 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę
340.494,52 zł, tj. do kwoty 3.467.508,91 zł.

