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w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z póżn. zm.) oraz art. 2 1 1 ust. l i art. 212
ust. l pkt l, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
póz. 1240 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr XIV/98/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § l w ust. l
zwiększa

sic

dochody budżetu powiatu o kwotf
z tego:

1.118.809,00 zł, tj. do kwoty 66.019.148,33 zł,

- dochody bieżące zwiększa o kwotę
14.835,00 zł, tj. do kwoty 64.915.174,33 zł,
- dochody majątkowe wprowadza o kwotę 1.103.974.00 z), tj.dokwoty 1.103.974.00 zł,

2)

w S 2 w ust. l
zwiększa

3)

się

wydatki budżetu powiatu o kwotc
z tego:

1.168.809,00 zł, tj.dokwoty 64.352.547,33 zł,

- wydatki bieżące zmniejsza o kwotę
- wydatki majątkowe zwiększa o kwotę

2.196.970,23 zt, tj.dokwoty 60.679.768,10 zt,
3.365.779,23 zł, tj.dokwoty 3.672.779,23 zi,

w §3
zmnieis/a

sic

nadwyżkc budżetu powiatu o kwotę 50.000,00 zł, t j . d o k w o t y 1.666.601,00 zł,
przeznaczoną na spłatę we/eśnicj zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4)

w §4
z w i g k s z. a

^is

łączni) kwotę planowanych pr/ychodów budżetu o kwotf
tj. do kwoty 2.850.000,00 zł.

50.000,00 zł,

5) w załączniku Nr l do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu
Konińskiego na rok 2012 dokonuje się następujących zmian:
a/

/.większa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz.600
w tym:

r. 60014
§6430

o kwotc
o kwotc;

828.974,00 zł,
828.974.00 zt,

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUD/RTU POWIATU NA ZADANIA WŁAŚNI; ro ZMIANACH
WYNOSI 54.609.688,33 n..
b/

wprowadza się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz.600
w tym:

r. 60014
§6300

w kwocie
w kwocie

275.000,00 zł,
275.000,00 zł,

- AT. 801, r. 80134
w tym:
§2710

w kwocie
w kwocie

3.840,00 zł,
3.840,00 zt,

- dz. 852,
wtym:

w kwocie
wkwocie

10.995,00 zł,
10.995,00 zł.

r. 85220
§2710

OGÓLNA SCI\U DOCHODÓW W Z A Ł Ą C Z N I K I ' NR l PO /.MIANACH WYNOSI 66.01(>.148,33 ZŁ.

6) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu
Konińskiego na rok 2012 dokonuje się następujących zmian:
a/

b/

zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz.600, r. 60014
w tym:
§ 6050

o kwotc
o kwotę

828.974,00 zł,
82S.974.00 zł,

- dz. 700, r. 70005
wtym:
§4590

o kwotę
o kwotę

10.000,00 zł,
10.000,00 z],

- ilz. 750, r. 75020
wtym:
§4300

o kwotf
okwulę

40.0110,00 zł,
40.000.00 zł,

zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania wtasnc, jak niżej:
- dz. 852, r. 85204
wtym:
§3110

o kwotc;
o kwotę

57.240,00 zł,
57.240,00 zł.

c/

dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz. 852,
wtym:

r. 85218
§4010
§4110
§4120

okwotę
okwotę
o kwotę
okwotę

17.531,13 zł,
14.641,00 zł,
2.531,43 zł,
358,70 zł,

zwiększenie:
- dz. 852,
wtym:

r. 85204
§4010
§4110
§4120

o kwotę
okwotę
okwotę
okwotę

13.091,18 zł,
10.933,00/1,
1.890,32 zł,
267,86 zł,

- dz. 852,
w tym:

r. 85220
§4010
§4110
§4120

okwotę
okwotę
okwotę
okwotę

4.439,95 zł,
3.708,00 zł.
641,11 zł,
90,84 zł,

d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne
między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
zmnieisz enie:
- dz.010, r.01095, §3040 okwotę

450,00zł,

z w i e k^z e n j e :

- dz.010, r.01095, §4210 okwotę

450,00 zł,

: m n i c i f zeń i e - dz.600. r.60014, §4270 okwotę

2.261.805,23 zł,

zwiększenie:
- dz.600. r.60014. §6050 okwotę

2.261.805.23 zł,

z mnieiszenie:
- dz.630, r.63095, § 2820 o kwotę

60.000,00 zł,

z wiekszenie:
- dz.630, r.63095, §2360 okwotę

60.000,00 zł,

z ni n i e i s z e ni i':
- dz.700, r.70005, §4300 okwotę

2.000,00zł.

~ w i c k s s Ł' n i^j_
- dz.700. r.70005, §4170 okwotę

2.000,00x1.

z m n i Ł- / v z e n i c :
- dz.750, r.75020, §4300 okwotę

70.000,00zł,

z w i t' k a z e. n i t! :

d/.7SO, r.75020, §4270 okwotę

70.000,00 zł,

- dz.752, r.75212, §4700 o kwotę

6.750,00 zł,

zwiększeni e :
- dz.752, r.75212, §4300 o kwotę

6.750,00 zł,

2 m n i ej s z e n i e :
- dz.801, r.80130. §4260 o kwotę

1.000,00 zt.

zwiększeni e:
- dz.801, r.80130. §4350 o kwotę

1.000,00 zł.

r f H ni_ej .v żenię:
- d/.851, r.85195, §2820 o kwotę

6.000,00 zł,

zwięk s z e n i e :
- dz.851, r.85195, §2360 o kwotę

6.000,00 zł,

zmniejsz e n i e :
dz.852, r.85201, §2820 o kwotę
- dz.852, r.85201, §2830 o kwotę

144.100,00 zł,
13.100,00 zł,

zwiększenie:
- dz.852, r.85201, §2360 o kwotę

157.200,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.852, r.85295, §2820 o kwotę

10.000,00 zł,

zwiększenie:
- dz.852. r.85295, §2360 o kwotę

10.000,00 zł,

zmniejszenie :
- dz.900. r.90095, §2820 ;> kwotę

100.000,00 zł,

z u' / e k s z e n i e :
- dz..900, r.90095. §2360 o kwotę

100.000,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.921, r,92195. §2820 o kwotę
- dz.921, r.92195, §2830 o kwotę

34.000,00 zł,
8.000,00 zł.

z w iekszenie :
- dz.921, r.92195, §2360 o kwotę

42.000,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.926. r.92695, §2820 o kwotę

30.000,00 zł,

zwiększenie :
- dz.926, r.92695, § 2360 o kwotę

30.000,00 zł,

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW HHD/.T.TU POWIATU NA /.ADANIA WI.ASNK po ZMIANACIWYNOSI 52.398.646.33 ZŁ.

dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdzialujak niżej;
zmniejszeni
- dz.700, r.70005.

§4300 o kwotę

6.000,00 zł,

z w iekszenie:
- dz.700, r.70005, §4610 0 kwotę

fi.000,00 zł.

zmniei szcnie:
- dz.710, r.71015. §4020 o kwot?
- dz.710. r.71015, §4110 o kwotę
- dz.710. r.71015. §4120 o kwotę

25.500,00 zł,
3.610,00 zł,
555,00 zł,

z iv / c' k s z e n i c :

-

dz.710,
dz.710,
dz.710.
dz.710.
dz.710,
dz.710.
dz.710,
- dz.710,
- dz.710,

17

g/

0 kwotę
o kwotę
0 kwotę
0 kwotę
o kwotę
0 kwotę
0 kwotę
o kwotę
0 kwotę

3.900,00 zł,
2.000,00 zł,
1.712,00 zł,
800,00 zł,
200,00 zł,
19.153,00 zł,
400,00 zł,
500,00 zł,
1 .000.00 zł,

zmniejszeń i e :
- dz.750. r.75045, §4170 0 kwotę

400,00 zł.

zwiększ t; nie :
- dz.750, r.75045. § 4400 o kwotę

400,00 zł,

r.71015.
r.71015,
r.71015,
r.71015,
r.71015.
r.71015,
r.71015,
r.71015,
r.71015.

§ 3020
§4170
§4210
§4270
§4280
§4300
§4410
§4550
§4700

wprowadza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz. 600
w tym:

r. 60014
§6050

w kwocie
w kwocie

275.000,00 zł,
275.000,00 zł.

- dz. 801,
w tym:

r. 80134
§4210

w kwocie
w kwocie

3.840,00 zł,
3.840.00 zł,

- dz. 852,
w tym:

r. 85220
§4170

w kwocie
w kwocie

10.995,00 zł,
10.995,00 zł,

zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego, jak ni/ej:
- dr. S52,
w lym:

r. 85201
§ 2320

o kwotf
o kwotę

57.240,00 zł,
57.240,00 zł,

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW IluO/l-TU POWIATU NA POROZUMIENIA MIĘDZY .IKDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTnlilAlNKGO Po ZMIANACH WYNOSI 2.316.986.00 /L.
OKÓLNA SUMA WYDATKÓW \v ZAł.Ąr/.NIKU NR 2 I'O /.MIANACH WYNOSI 64.352.547,33 ZŁ.

7) załącznik Nr 3 do uchwały - 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
2012 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr l tło niniejszej uchwały
8) załącznik Nr 4 do uchwały - Plan dochodów i wydatków na realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne / załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały
9) załącznik Nr 5 do uchwały -~ Plan wydatków majątkowych na rok 2012 otrzymuje
brzmieniu /.godne z /alącznikicm Nr 3 do niniejszej uchwały
10) załącznik Nr 6 do uchwały - Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2012
otrzymuje brzmienie zgodne /. załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
11) załącznik Nr 7 do uchwały - Plan dotacji na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
12) załącznik Nr 8 do uchwały - Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony
środowiska na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6
do niniejszej uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały
Rady Powiatu Konińskiego
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012

DOCHODY
§ 1 , PKT5
a/

zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne:
dział 600, rozdział 60014

§ 6430

828.974,00 zl

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe
rgodnie z decyzją Ministra Finansów nr BP9/4135/5/BAQ/34.50/12/l 059,409
z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2012
pochodzącej z rezerwy celowej w kwocie 828.974.00 /ł na dofinansowanie zadania
pn. ..Przebudowa drogi powiatowej nr 3221P Brzeźno-Smolni k na odcinku 0+000
do km 2+475" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- Etap II
(pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-L3111.34.2012.9 z dnia 07.02.2012 r,).
b/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na porozumienia miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego:
dział 600, rozdział 60014

§ 6300

275.000.00 :i

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60014 - Drogi publiczna powiatowe
zgodnie z Uchwałą Nr X/74/l l Rady Gminy Krzymów z dnia 4 października 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie
275.000,00 A na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3221P
w miejscowości Brzeźno.
dział801, rozdziai80134

§2710

3.840,00zł

— wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne
zgodnie z Uchwałą Nr Xl/92/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia
16 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu w kwocie 3.840,00 zł na współfinansowanie kosztów transportu
dzieci niepełnosprawnych do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Rychwale
na okres od 01.01.2012 r. do 29.06.2012 r.
dział$52,

rozdział85220

§2710

10.995,00d

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe/ zgodnie z:
• Uchwalą Nr XVI/120/11 Rady Gminy Kazimier? Biskupi z dnia 24 listopada
2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
w kwocie 2.000,00 zł z przeznac/eniem na realizowanie zadań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Kazimierz Biskupi
przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślcsinie
będącego działem Powiatowego Centrum Pomocy Rod/inie w Koninie,

Uchwałą Nr XV/129/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie
3.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Rychwał przez Ośrodek Poradnictwa
Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie działającego w strukturze
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,
Uchwałą Nr XII/98/l l Rady Gminy Krzymów z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie
2.867,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Krzymów przez Ośrodek Poradnictwa
Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie będącego działem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,
Uchwałą Nr XVI/113/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 2.628,00 zł
z przeznaczeniem na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na rzecz Gminy Wilczyn przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie działającego w strukturze Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,

WYDATKI
§1, PKT6
a/

zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne:
tliial 600. rozdział 600]-f

£ 6050

828.974,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe
na podstawie decyzji Ministra Finansów nr BP9/4135/5/BAQ/34,50/12/1059,409
L dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2012
pochodzącej z rezerwy celowej w kwocie 828.974.00 zł /, przeznaczeniem
na dofinansowanie zadania pn. ..Przebudowa drogi powiatowej nr 3221P BrzcżnoSmólnik na odcinku 0+000 do km 2+475" w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap 11.
dzial700, rozdział 70005, §4590

10.000,00zł

— zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami
i nieruchomościami na wniosek Naczelnika Wydziału Nieruchomości z dnia
24.01.2012 r. w związku z planowanym odszkodowaniem za działkę oznaczoną
numerem ewidencyjnym 188/18 o powierzchni 0,2211 ha położoną w obrębie
Rudzica, gin. Kramsk, która na podstawie decyzji Wójta Gminy Kramsk
7,nakMKG-6011/55/09 z dnia 12 listopada 2009 r. przeszła na własność Powiatu
Konińskiego.
tkiał750,

rozdział 75020. $4300

40.000.00:l

- zwiększa się plan wydatków wrozdziale75020 - Starostwa powiatowe w celu
zabezpieczenia kosztów na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu
Konińskiego.

b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne:
dzial852, rozdział85204,

§3110

57.240,00zł

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze na wniosek
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 27.01.2012 r.
w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w rozdziale 85201 w ramach
porozumienia z Miastem Konin nr 13 l.WS.2011.8896 z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie umieszczenia dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie.
WII kwartale 2012 r. zostanie przeprowadzona analiza wydatków w rozdz. 85204 Rodziny zastępcze i na tej podstawie będą podejmowane decyzje /amidu Powiatu
Konińskiego w sprawie urealnienia stanu wydatków.

d

dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:
zmniejszenie:
dział 852, rozdział 85218
zwiększenie:
dział 852, rozdział 85204
dział 852, rozdział 85220

- Powiatowe centra pomocy
rodzinie
- Rodziny zastępcze
Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej

17.531,13 zł
13.091,18 zł

4.439,95 zl

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 852
dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koninie z dnia 26.01,2012 r. w związku ze zmianami w Regulaminie
Organizacyjnym PCPR w Koninie przyjętym uchwalą nr 11/2011 Zarządu Powiatu
Konińskiego z dnia 6 grudnia 2011 r.
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne
miedzy paragrafami w ramach rozdziału:
- dział O l O, rozdział 0109 5 - Pozostała działalność
Przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 01095 dokonuje się w związku
ze wskazaniem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
zawartym w uchwale Nr SO-0952/43/8/K.O/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powialu Konińskiego na 2012 rok.
dział 600. rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 60014 dokonuje się na wniosek
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 14.02.2012 r. w celu uruchomienia
środków własnych Powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3221P
Brzeżno-Smólnik na odcinku 0+000 do km 2+475" w związku z zakwalifikowaniem
się wniosku o dofinansowanie ww. zadania w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II.

-- dział 630, rozdział 63095 - Pozostała działalność
Przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 63095 dokonuje się w związku
ze wskazaniem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
zawartym w uchwale Nr SO-0952/43/8/Ko/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2012 rok.
- dział 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Przeniesień miedzy paragrafami w ramach rozdziału 70005 dokonuje się na wniosek
Zastępcy Naczelnika Wydziału Nieruchomości z dnia 02.01.2012 r. w związku
z koniecznością wykonania operatu szacunkowego w ramach umowy o dzieło
(2.000,00 zł).
- dział 750, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 75020 dokonuje się na wniosek
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 31.01.2012 r. z przeznaczeniem
na remonty i konserwacje pomieszczeń biurowych (50.000,00 zł) oraz naprawy
i konserwacje sprzętu komputerowego (20.000,00 zł).
- dział 752, rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne
Przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 75212 dokonuje się w związku
ze wskazaniem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
zawartym w uchwale Nr SO-0952/43/8/Ko/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2012 rok.
- dział 801, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
Przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 80130 dokonuje się na wniosek
Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-U sługo wy ch wŻychlinie z dnia 13.01.2012 r.
z przeznaczeniem na doprowadzenie nowego łącza internetowego do pracowni laboratorium w celu spełnienia wymogów projektowych w związku z realizacją
projektu „eSzkoła - Moja Wielkopolska" realizowanego wspólnie przez Starostwo
Powiatowe w Koninie i Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
(1.000,00 zł).
- dział 851, rozdział 85195 - Pozostała działalność
Przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 85195 dokonuje się w związku
ze wskazaniem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
zawartym w uchwale Nr SO-0952/43/8/Ko/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r, w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2012 rok.
- dział 852, rozdział 85201 — Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 85201 dokonuje się w związku
ze wskazaniem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
zawartym w uchwale Nr SO-0952/43/8/Ko/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2012 rok.

- dział 852, rozdział 85295 - Pozostała działalność
Przeniesień miedzy paragrafami w ramach rozdziału 85295 dokonuje się w związku
ze wskazaniem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
zawartym w uchwale Nr SO-0952/43/8/Ko/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2012 rok.
- dział 900, rozdział 90095 - Pozostała działalność
Przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 90095 dokonuje się w związku
ze wskazaniem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
zawartym w uchwale Nr SO-0952/43/8/Ko/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2012 rok,
- dział 921, rozdział 92195

l'ozostała działalność

Przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 92195 dokonuje się w związku
ze wskazaniem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
zawartym w uchwale Nr SO-0952/43/8/K.O/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2012 rok.
- dział 926, rozdział 92695 - Pozostała działalność
Przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 92695 dokonuje się w związku
ze wskazaniem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznani u
zawartym w uchwale Nr SO-0952/43/8/Ko/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2012 rok.

e/

dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania /Iccune
/ zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału:
- dział 700, rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przeniesień miedzy paragrafami w ramach rozdziału 70005 dokonuje się na wniosek
Zastępcy Naczelnika Wydziału Nieruchomości z dnia 02.01.2012 r. z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów postępowań sądowych związanych z regulacją tytułu prawnego
nieruchomości Skarbu Państwa w ramach zadań z zakresu gospodarki
nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 wr/eśnia 2007 r. o ujawnieniu
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
oraz jednostek samorządu terytorialnego (6.000,00 zł).
- dział 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany
Przeniesień między paragrafami w ramach ro/.d^uiłu 71015 dokonuje się na wniosek
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie z dnia 25.01.2012 r.
w związku z trudną sytuacją finansową PINB w Koninie spowodowaną mniejszą
dotacją celową na sfinansowanie /adań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok
w stosunku do roku poprzedniego, co przyczyniło się do /redukowania zatrudnienia
pracowników, tj. nie przedłużenia okresu zatrudnienia pracownikowi na czas
określony - do 31.12.2011 r. i powstania oszczędności z tytułu wynagrodzeń
osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, które przeznaczono na wydatki bieżące

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym: wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń (3.900,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.000,00 zł),
zakup materiałów i wyposażenia (1.712,00 zł), zakup usług remontowych (800,00 zł),
zakup usług zdrowotnych (200,00 zł), zakup usług pozostałych (19.153,00 zł),
podróże służbowe krajowe (400,00 zł), szkolenia członków korpusu służby cywilnej
(500,00 zł) oraz szkolenia pracowników (1.000,00 zł).
- dział 750, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa
Przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 75045 dokonuje się na wniosek
Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych z dnia 27.01.2012 r.
w związku ze zmniejszeniem stanu osobowego powiatowej komisji kwalifikacyjnej
i wzrostem czynszu za wynajem pomieszczeń (400,00 zł).
f/

wprowadza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego:
tfefcrf 600. rozdiial 60014

§ 61)50

2?5.000.00 z\

- wprowadza się plan wydatków w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe
zgodnie z Uchwałą Nr X/74/11 Rady Gminy Krzymówz dnia 4 października 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie
275.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej
nr 3221P w miejscowości Brzeźno.
dział 801, rozdział 80134

§ 4210

3.840,00 zł

- wprowadza się plan wydatków w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne
zgodnie z Uchwałą Nr Xl/92/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia
16 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu w kwocie 3.840,00 zł na współfinansowanie kosztów transportu
dzieci niepełnosprawnych do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Rychwale
na okres od 01.01.2012 r. do 29.06.2012 r.
dział 852, rozdział 85220

§4170

10.995,00 zł

- wprowadza się plan wydatków w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 26.01.2012 r.
zgodnie z:
• Uchwałą Nr XVI/120/11 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 24 listopada
2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie zadań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Kazimierz Biskupi
przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Slesinie
będącego działem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,
• UchwałąNrXV/129/ll Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie
3.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Rychwał przez Ośrodek Poradnictwa
Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Slesinie działającego w strukturze
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,

Uchwałą Nr XII/98/l l Rady Gminy Krzymów z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie
2.867,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Krzymów przez Ośrodek Poradnictwa
Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Slcsinie będącego działem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,
Uchwalą Nr XVI/113/11 Rady Gminy W i l c z y n z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 2.628,00 zł
z przeznaczeniem na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na rzecz Gminy Wilczyn przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej w Slcsinie działającego w strukturze Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

g/

zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego:
dział 852, rozdział 85201

§ 2320

5 7.240,00 zi

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczowychowawcze w związku z podpisanym porozumieniem nr 131.WS.2011.8896 z dnia
5 grudnia 2011 r. pomiędzy Miastem Konin a Powiatem Konińskim w sprawie
umieszczenia dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie,

$ l, PKT9
W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:
1) w.wydatkach inwestycyjnych:
- w rozdziale 60014 w § 6050:
• wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3221P Brzeźno-Smólnik na odcinku 0+000 do km 2+475" w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II w kwocie
3.365,779,23 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr /... .'2012
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia

PLAN FINANSOWY
DOTYCZĄCY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
l INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

Uz.

Rozdz.

Par.

Nazwa

Plan na rok 2012

1

2

3

4

5

,

RZĄDOWEJ 1 INNYCH /.LECONYC.H ODRĘBNYMI USTAWAMI
ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO

010

01005

™.M
3 (100,00
3 000,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadaniu bieżące 7. zakresu

GOSPODARKA

700

MIESZKANIOWĄ

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005
2110

Dotacje celowe olrzjmane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
admin. rajdowej oraz Inne zadiinia zlecone ustawami realiz. pr/.ez powiat
DZIAŁALNOŚĆ

710

USŁUGOWA

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

71013
2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
admin. rządowej oraz inne /.adania zlecone ustawami realiz. prze/ powial
Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71014
2110

Dotacje celowe otr/ymane z budżetu państwa na zadania bieżne z zakresu

Nadzór budowlany

71015
2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ny zadania bie/ące z zakresu
admin. rządowej oraz inne /.adania zlecone ustawami realiz. przez powiat
ADMINISTRACJA

750

PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

75011
2110

Dotacje celowe otrzymane e. budżetu państwa na zadania bieżące e, zakresu
admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz, przeE powial
Kwalifikacja wojskowa

75045
2110

Dotacje celowe otrzymane / budżelu państwa na zadania bieżące / /akresu

OCHRONA

85 1

ZDROWIA

Składki na ubezpiecz, zdrowotne ora* świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ulie/.piccz. zdrowotnego

85156
2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bic/a.t:e '/. zakresu
admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. prze/ puwial

'! 000.00
70 000,00
70 OOU.OO
70 000,00
794 600,00
283 600,01)
283 600,00
25 000,00
25 000,00
486 ("tli. lid
486 000,00
321 200,00
273 200,00
273 200.00
48 000,00
48 000,00
7 OJS 400,00
7 038 400,00
7 018 400,00

1

2

5

4

3

POMOC

852

SPOŁECZNA

Ośrodki wsparcia

85203
21 10

admin. rządowej ora/ inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat

853

85321
2110

238415,00

Zespoły do spraw orzekania u niepełnosprawności

238415,00

W Y D A T K I NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
010

ROLNICTWO

1

ŁOWIECTWO

Prace gcodezyjno-urządzcniowe na potrzeby rolnictwa
4300 Zakup usług pozostałych

700

MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4300 Zakup usług po/ostałych

DZIAŁALNOŚĆ
71013

USŁUGOWA

Prace geodezyjne i kartograficzne (niemwestycyjne)
4300 Zakup usług pozostałych

71014

3 000,00

70 000,00
70 000,00

14000,00
794 600.00
283 600,00
283 600,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne
4300 Zakup usług pozostałych

71015

3 000,00

2 000,00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

710

9 632 9 15 JO

54 000,00

4480 Podatek od nieruchomości
4610

238415,00

3 000,00

GOSPODARKA
70005

1 167 300,00
1 167300.00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
admin. rządowej ora? inne /adania 7lcconc u s i L m u n i i iv.il i/, in/e? powiat

01005

1 167 300,00

25 000,00
25 000.00

Nadzór budowlany

486 000,00

3020

Wydatki osobowo niczalKvone da \v\ nagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4020

Wynagrodź, osób. członków korpusu służby cywilnej

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

29 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

57 595,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

8 859,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000.00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

4270 Zakup usług remontowych
4280

4 000,00
98 033,00
245017,00

1 000,00

Zakup usług zdrowotnych

350,00

4300 /.akup usług pozostałych

20 653,00

4360
4410

Opłaty x lyl. zakupu usług telekomunikacyjnych ś w i ad c /ony cli w ruchome.)
publicznej sieci telefonicznej
J

odró?.e służbowe krajowe

4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
4700 Szkolenia pracowników niehedacycli członkami korpusu służby cywilnej

591,00
500,00
50,00
8 752;00
500,00
1 000,00

1

2

i

4

750

ADMINISTRACJA

5

PUBLICZNA

l.rzędy wojewódzkie

75011
4010

Wynagrodzenia osobowe p ładowników

Składki na ubezpieczenia spolcczne

4120

Składki na fundusz Pracy

18 110,00
36 363.00
5 664,00

Kwalifikacja wojskowa

75045
4110

s k b i l k i na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300700
38 200,00
2 000,00
300.00

Opłaty 7 tył. zakupu usług i telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej

4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4410

OCHRONA
85156

ZDROWIA

iili"v. i n / k i e n i ubezpieczeniu zdrowotnego
4130

POMOC

1 038 400,00
7 038 400,00
7 03 N 400,00

Składki na uhe/pieczcnic zdrowotne

852

:(M).oc
4 000,00
1 000.00

Podróże służbowe krajowe

951

48 000,00
1 000,00

4300 /.akup usług po /os ta łych
4370

273 200,0(1
213 063,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110

321 200,00

SPOŁECZNA

1 107 300,00

Ośrodki wsparcia

1 167 300,00

Dotacja celowa z budź. na finans, lub dofinans. zadań zleconych Jo realizacji
fundacjom

396 900,00

Dotacja celowa /. budź. na finaris. lub dotinans. zadań zleconych do realizacji
2820
stowarzyszeniom

340 200,00

85203
2810

.1020

Wvdatki osobowe iiiczalic/one do wynagrod/.en

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

250.00
265 680,00

4040 Dodalkowe wy nagród /enie roczne

19600,00

S k ł a d k i na u b c / p k ^ / r n i j społeczne

45 302,46

4110
4120

Składki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6371,54
29410,00

4220 Zakup środków żywności

10 000,00

4260 Zakup energii

23 006,00

4270 Zakup usług remontowych

2 000,00

Zakup usług zdrowotnych

400,00

4300 Zakup usług pozostałych

7 870.00

4350 Zakup usług doMepu do sieci Internet

1 200.00

428U

43 60

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci lei e fonicznej

1 70(1,00

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
public/nej sieci telefonicznej

1 400.00

4410

I*odr6że służbowe krajowe

4440 Odpisy na nakładowy Hindus? świadc/.eri socjalnych
4700 Szkolenia pracowników nicbęd. e/łonk;imi korp. slu/.by cywilnej

300,00
13 710,00
2 000,00

1

2

8532 1
4010

5

4

3

POZOSTAŁE ZADA MA W ZAKRESIE
POLITYKI
SPOŁECZNEJ

238 415,00

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

238 415,00

853

106736,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8488,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 982,00

4110

3 523,00

4120 Składki na Fundusz Pracy
4170

30 537,00

Wynagrodzenia bezosobowe

4612,00

4210 /akup materiałów i wyposażenia

7 663,00

4260 Zakup energii

47 250,00

4300 Zakup usług pozostałych

1 040,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej

4370

Opłaty z lyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

4440 Odpisy na zakładowy limJu v w iadczirń socjalnych
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
750

ADMINISTRACJA
75045

505,00
2 300,00

PUBLICZNA

Kwalifikacja wojskowa

3 279,00
4 000.00

4 000,00
4 000,00

Dotacje celowe otrzymane z bud/etu państwa na zadania bieżące reatiz.
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

4 000.00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

4 000.00

2120

750

ADMINISTRACJA
75045

PUBLICZNA

Kwalifikacja wojskowa
4300 Zakup usług pozostałych

4 000,00

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
700

GOSPODARKA
70005

4 000,00
4 000,00

MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

981 000.00

960 000,00
960 000,00

0470

Wpływy i opłat za /ar/ąd. użytkowanie i u/yikowanie wieczyste
nieruchomości

900 000,00

0760

Wpływy 7. tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego rwibom tiz\c/n\m w prawo własności

20 000.00

0870 Wpływy /.e sprzedaży składników majątkowych
852

POMOC
85203

SPOŁECZNA

Ośrodki wsparcia
0830

Wpływy / usług

40 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000.00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr.../ /2012
Rady Powiatu Konińskiego
zdnia
PLAN DOCHODÓW l WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2012

Dz.

Rozdz.

Par.

Nazwa

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM
TRANSPORT I

600

Plan na rok 2012

-™**»
ŁĄCZNOŚĆ

275 000,00

'

6300

Joiada celowa otrzymana z tyt. pomocy finansów oj ud/idanej m i ę J A j.s.l.
na dofinansowanie \\lasn\ch /adań inweM\c>irndi i /akupów inwest)cyjnscn
OŚWIATA

SOI

80134

f

WYCHOWANIE

Szkoły zawodowe specjalne
2710

OOULJLI Celowa otrzjmana / tył. pomocy finansowej u d / i e l ; m c j mi^d/y j . s, L
na dofinansowanie \\ l a s n w h zadań liic/a,c;ch
POMOC

852

SPOŁECZNA

Rodziny zastępcze

85204

Jotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące reali/. na podstawie
2320
porozumień (umów) miedzyj.s.t.
Jednostki specjnlistycznego ponidaicma, mie^kania chronione
i o.śrudki interwencji kryzysowej

85220
2710

nii dofinansowanie \ \ l i w u d i /.iduń hiezt(o.ych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI
SPOŁECZNEJ

853

275 000.00
3 840,00
3 840,00
3 840.00
196355,00
185 360.00
185 3fiO.OO
10 995,00
10995.00

1 297 350,00

85311

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz, na podstawie
pororumień (umów) micd/y j.s.l.

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na / u d a n i u hiezace rcali/. na podstawie
porozumień (umów) miedzy j. s.t.

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bic/ące realiz. na podstawie
porozumień ( u m ó w i miedzy j.s.t.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

85321

Powiatowe urzędy pracy

85333

WYDATKI OGÓŁEM

60014

160 066.00
160 066.00
1 105000,00
1 105000,00

3316986.00

ŁĄCZNOŚĆ

275 000,00

Drogi publiczne powiatowe

275 000,00

TRANSPORT I

6011

32284.00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

275 000.00
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5

4360

Opłaty z tyt. zakupu \is\uz t e l e k o m u n i k a c y j n y c h świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej

4370

Opłaty zlyt. zakupu usług telekomunikacyjnych śuiuJczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej

4400 Opłaty /u administr, i czynsze za budynki, lokale i pomieizczem;i garażowe
441 O l Podróże służbowe krajowe

3 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

97 177,00

Opłat) na r/.eez budżetu państwa

1 50.00

4700 S/kolenut p raco \ \ r i i ki>\\ niebc_d. c / l o n k d r n i korp. slu/by cywilnej
GOSPODARKA KOMUNALNA

900

90001

ł OCHRONA

ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacje celowe przekazane do samor-ądu województwa na zadania bieżące
2330
v;i!i/ov,ane na podstawie porozumień ( u m ó w ) miedzy j. s.t.

90095

Pozostała działalność
2710

92116

4 572.00
305 000,00
300 000,00
300 000,00
5 000,00
5 000,00

wkiMneh zadań bieżących
KULTURA I OCHRONA

92,

158500,00
10000,00

4430 Różne opłaty i składki

4510

5 000,00
16000.00

DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

Biblioteki
Dotacje celowe pr/eku-wne g m i n i e na zadania bie/a.ce realiz. na podstawie
Dorozuiiiicń (umów) miedzy j. s. t.

SO 000,00

m 000,00
SO 000.00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr.../.../2012
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia

PLAN WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH NA ROK 2012

L p. Dz. RozdŁ
l

2

3

4

zadania
S

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

l.

600 60014

SOI

II.

\ a/.n a

Par.

Budowa i modernizacja dróg:
6050

rozbudowa systemu alarmowego wraz z monitorijujiem w ZDP
w Koninie przy ul Świętojańskiej

6050

przebudowa drogi powiatowej nr 322 1 P Brzeżno-Smólnik
na odcinku 0+000 do km 2+475 wramaeh NPPDL-elap II

80130 6050

750 75020

6060

6060

6

3 642 779,23
3 430 779,23
65 000.00
3 365 779.23

Wydatki inwestycyjne ogółem:

212 000,00

dokumentacja na budowę budynku dydaktycznego dla Zespołu
Szkól Ekonomiczno-Ushigowych w Żychlinie

212 000,00

ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
600 60014

Plan na
rok 2012

Zakupy inwestycyjne ogółem:

30 000,00
8 000,00

- zakup kosiarki samojezdnej

K 000.00

Zakupy inwestycyjne ogółem:

22 000,0(1
22 000.00

- zakup kopiarek
OGÓŁEM

/ 1 + II /

3 672 779,23

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr.../..72012
Rady Powialu Konińskiego
i dnia
PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

NA ROK 2012
PRZYCHODY

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

i

2

ROZCHODY

§950-

§952-

Wolne środki,
o których mowa
wart. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy

Przychody
Spłaty otrzymanych
z zaciągniętych
krajowych pożyczek
pożyczek i kredytów
i kredytów
na rynku krajowym

j

§992-

3

4

Splata kredytu długoterminowego
7. przeznaczeniem na remonty i inwestycje dróg
powiatowych
Nr 5/07 BCK

162 790,12

Spłata kredytu długoterminowego
na przebudowe drogi powiatowej Nr 3096P
Konin - Posoka - Rzgów - Podbici
Nr 14/09 RBS

455 329,48

Spłata kredytu długoterminowego
na przebudowę drogi powiatowej Nr 3215P
3. na odcinku od drogi wojewódzkiej W-266
do miejscowości Barce
Nr 16/09 PKO BP SA

186529,44

2.

4

Spłata kredytu długoterminowego
na finansowanie deficytu w 201 0 roku
Nr 7/SA/10 PEKAO SA

2 351 647,32

Spłata pożyczki z WFOŚ i GW
na "Rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego
w Żychlinie, gin. Stare Miasto,

55 2%,00

dz. 484/1 "

6.

Spłata kredytu długoterminowego
na finansowanie deficytu budżetu w 201 1 roku
i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów

1 305 008,64

Nr 5/SA/201 1 INO Bank Śląski

7.

Planowany kredyt długoterminowy
na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów

8.

Wolne środki, o których mowa
w art. 2 1 7 ust. 2 pkt 6 uslawy
RAZEM

2 800 000,00

50 000,00

50 000,00

2 800 000,00

4516601,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr „J

/2Q12

Rady Powiatu Konińskiego

PLAN DOTACJI
NA ROK 2012

D/..
1

Rozdz.

Par.

2

i

4
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.

1.

Nazwa

853(11

2320

5
804 085,OU

804 085,00

Dotacje celowe

852

Plan nii
rok 20 12

POMOC SPOŁECZNA

269357,00

Placówki opiekli ńc/.r-wychowawcze

97 7S7,UO

na podstawie porozumień (umów) IIHLL!/- [olm,.i Uim ^ m u r / m l i i
terytorialnego

97 7S7,W

kumńskiego v p!m'ót:Uit!i vpteknt';r-o-n fcfiwawcĄJCh na terenia:

- Miasta Konina na prawach pirwiatu

85204

K < j i l / i n > zastępcze

2320

na podstawie porozumień (u m ów) miedzy jednostkami samorządu

••li) J 17.00
$7240,00
171 f, u i i . m i

1 7 ] 600,00

kunmxkicgf> w rodziuni-h :asiQfc:\\-fi nu teranie:

55680,00
- i'owialu Kolskiego

24 000,00
12 01)0.00
7 920.W.I

- Powiatu Jarwińtikiega

48 (lOflM

- Fwititu Słupecfaega

12 0(10.00

- Powiatu Mogileńskiego

853
85311
2310

12 000.00

PO7OSTALŁ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

107728,1)1"

Rehabilitacja zawodowa i sp»łec/n« osób niepełnosprawnych

1(17 728,00

na podsl. porozumień (umów) mifdzy j.s.t

70619,00

terapii zajęciowej działających rui trenie gmin
HI tym:

Gmtm ^'TI™,:II dla WT7. Puprointa
23241

UoCKit celowe pr/ekaznnc illa powintu na zadaniu biedce rpalizowane
1
na [HuMiiM u porozumieli (umów) mifd7y j.^.l.

- Pawian, Slupei-kiego

71)619,00

37 109,00

4 03). 00
14 79fi.fin
Ut27X.(M

,

2

4

3

GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA

900

5
340 000,00
300 000,00

900411

P

2330

realizowani- na podsiawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

300 000,00

Dotacja dla 7.ar:ądu Wo}ewód;i\va Wielkopolskiego w ramach partycypacji
w kosztach zasilania je::ura Budzi.iiawskiego i jeziora Wilczyńikiego wodami

— >• <"—"<"<

90095

2710

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących

40 000,00

5 000,00

oraz edukac/Ę et.iilrrgn.iiti tlla d:iifc.-i i nikitl-.iciy ze \=kal puniuiu konińskiego

281)0

Dotacja celowa z budżetu dlu pozostałych jednostek zaliczanych
do «.i'kiin :i finansów publicznych

35 000.00

/J 000, O/l
11)000,00
Dotacja dla Nadleśnictwa Grodziec na fcialama proekologiczne

921

87 000,00

Biblioteki

80 000,00

92116

2 J H)

/II 000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego

80 000,00

Biblioteki Publicznej w Koninie

Pozostała działalność

92195
2800

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA

II.

1.

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych

SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

630
63095

2360

7 000,00
7 000,00

1 843 423,00

1 156 300,00
TURYSTYKA

60 000,00

Pozostała działalność

60 000,00

luli donna LISÓW a nie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

60 000,00

Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlewnia - wvhńr
w 'ryhis otwartego konkursu ofert

851
85195

2360

OCHRONA ZDROWIA

10 000,00

Pozostała działalność

to 000,00

ub dofinansowanie /adań zleconych do reali/acji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

6 000.00

Dotacje celów : butKutu nafinansowanielub dufintmsmrnnie zadań zleconych

1

2

3
2810

4

*,

Dotacja celowa z budżetu ita finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom

4 000.00

dotacje cr/tJHt' : budzeni nafmaiifOH unie lub do/inunso-irante „iidań zleconych

POMOC SPOŁECZNA

904 jim.im

ub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

157200,00

Ośrodki wsparcia

737100,00

852

'
2360

85203

396 y(IO,00

2810
Dniac.ja dla fundacji Mielnica w Koninie na f>rv\mdzeitit> .Srt«Aj« j.U-nwgn f>omu

2820

Pozostała działalność

IOOOU.UO

ub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzanym
działalność pożytku publicznego

10000,00

8S2!>5

2360

340 200,00

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

do realizacji 0rgantz<u-/um iir(nvadztlt\tii tizialalnnfć/Mziiku

4110
90095

publicznego

GOSPODARKA KOMUNALNA I OLHKONA ŚRODOWISKA

ioooon,uu

Pozostała d / i i i l j i l i i i . M "

10(inoo,OU

dzialalnoić pożytku publicznego
notacje dla pijdn: !:•>!,'!» iiie/.iit/>iii.-zircc/i realizowane wjormte zlec.eitia - wybór

KULTTRA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

52 000,00

Pozostała działalność

52 000,00

ub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

42 000,00

921
92195

2360

Dulacje dJapad»in>tó»' iiwpubticzwch re.nli-.,t.iuune w formie zleceniu - wybór

2810

zleconych do realizacji fundacjom

10000,00

n-atati/r dla piidmwttiw »it>/>i't<!it:zn]\-li realizowane wjarmis zltif.e.ma - wybór

926
!>2695

KULTURA HZYC7NA

30 0110,00

Pozostała dzialaluoić

30 OOU.OO

dotacje celowe z hndłetu j.s.l.. udzielone w trybie arl. 221 ustawy, na finans.
działalność pożytku publicznego
1

li trybi? alwartego knnkur.tu njeri

i
2.

2

rr

5
627 123,00

Dotacje podmiotowe

801

OŚWIATA 1 WYCHOWANIE

3!0 (100.00

Szkoły zawodowe

350 (100,00

80130
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla aiepublicznej jednostki systemu oświaty

300 000.00

Dotacja dla t>ry\valnej Szkofy "Przyszlośc " w Bogusiach

POZOSTAŁE ZADANIA V ZAKRESIE POLITYK SPO

853

ZN F,

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

85311
2580

350 000,00
50 000, 00

Dotacja dla Centrum Szkoleninwego "Wiedza"

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednosiek niczaliczanych do sektora
finansów publicznych

1

,

242 123,00
242 123,00

terapii zajęcttiuei pnmattiurwgn przez fundacj f

60 531, 00

- dla WT7, Mielnica Du:a

terapii zą/ęcio-wej prowad:onych prze: s!owar=ys:ema
w tym:

854
85406
2540

-

WTZWtlczyn

70 619,00

-

WTZSadlno

50442.00

- WTZ .\'iebaf=vn

60 53! '.00

EDUKj\CVJMA OPIEKA WYCHOWAWCZA

35 000,00

Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w lym poradnie specjalistyczne

35 000.00

Dotacja podmiotowa ł budżetu dla niepublicznej jednostki systemu diwfary

35 000.00

Dotacja dla Paradni Psvc'fiologii-:no - Pedagogiczne] przy Centrum Szkoleniowym
Wiedza"

3.

Dotacje przedmiotowe

60 000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA

900
90001

ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalkzHnych do sektora
finansów publicznych

DOTACJE

OGÓŁEM

60 000,00
60 000,00
60 000.00

2 647 50ŁOO

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr.../ 72012
Rady Powiatu Konińskiego
zdnia

PLAN DOCHODÓW l WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2012

,

a

1

Rozdz.

Par.

Nazwa

Plan na rok 2012

2

3

4

S

DOCHODY OGÓŁEM

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

900

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie /e środowiska

90019

0690 Wplyw\ z różnjch opłat
WYDATKI OGÓŁEM

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90001

1 480 000,00
1 480 000,00
1 480 000.110

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

900

l 480 OOOjOO

lubić je celowe przekazane do samor/ądu województwa na udania bieżące
2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) miiiil/y jednostkami samorządu
:cr> tonalnego

1Ą80 000.00

i 480 000,00
430 000,00

300 000,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do dektora
2630
finansów publicznych

60 000.00

4260 Zakup energii

20 000,00

4300 /akup usług pozostałych

50 000.00
Gospodarka odpadami

90002

685 000.00

4300 Zakup usług pozostałych
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

90008

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Pozostała działalność

2360 lub dofinansowanie zadań /.[eeon\ cli do reali/ucii oigiini/acjom prowadzącym
działalność pożvlku publicznego
2710

50 000,00
50 000.00

4300 Zakup usiug pozostałych
90095

20 000,00
20 000.00

4300 Zakup usług po /ostały ch
90078

685 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

295 000,00

I00000:00

5 000.00

Dotacjy celowa 7. budżetu dla pozostałych jednostek żal i t /a n y cli do sektora
2800
finansów publicznych

35 000.0(1

4170 Wynagrodzenia beaisobowc

43 500.00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

46 000,00

4300

65 000,00

4430 Różne opłaty i sklaJki

500,00

