tir
do protokołu nr ..^^y./..^.'.!
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
W N I O S E K z d n i a 22.11.2013 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu
Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013

W przedstawionym projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 omówionym
na Zarządzie Powiatu Konińskiego w dniu 13 listopada 2013 r. dokonuje się
następujących zmian:

W załączniku Nr 1 - „Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Konińskiego
na rok 2013" do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1} zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 31.479,00 zł, w tym:
a) zadania własne:
- dział 801, rozdział 80130, § 0830 zwiększa się o kwotę 28.099,00 zł
Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie z dnia
08.11.2013 r. w związku z zawarciem dwóch umów z dnia 12.07.2013 r.
z Konińską Izbą Gospodarczą z siedzibą w Koninie na organizację
i przeprowadzenie kursów „Przygotowanie do zawodu kucharz małej
gastronomii" i „Przygotowanie do zawodu hotelarza".
b) zadania zlecone 2 zakresu administracji rządowej:
-dział 700, rozdział 70005, § 2110 zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.468.2013.4 z dnia 15.11.2013 r.
w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2013 dla Powiatu
Konińskiego.
-dział 710, rozdział 71015, § 2110 zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.467.2013.4 z dnia 15.11.2013 r.
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2013 dla Powiatu
Konińskiego.
- dział 750, rozdział 75045, § 2110 zmniejsza się o kwotę 495,00 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.467.2013.4 2 dnia 15.11.2013 r.
w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2013 dla Powiatu
Konińskiego.
- dział 852, rozdział 85203, § 2110 zwiększa się o kwotę 1.055,00 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.439.2013.4 z dnia 04.11.2013 r.
w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2013 o kwotę 945,00 zł
dla Powiatu Konińskiego.
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.468.2013.4 z dnia 15.11.2013 r.
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2013 o kwotę 2.000,00 zł
dla Powiatu Konińskiego.

c) porozumienia 2 organami administracji rządowej.:
- dział 750, rozdział 75045, § 2120 zmniejsza się o kwotę 680,00 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.467.2013.4 z dnia 15.11.2013 r.
w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2013 dla Powiatu
Konińskiego.
d) porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t:
- dział 852, rozdział 85220, § 2710 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł
Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26.092013 r.
w
sprawie
udzielenia
pomocy finansowej
Powiatowi
Konińskiemu
na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
na rzecz Gminy Stare Miasto przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie działającego w strukturze Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.
II. W załączniku Nr 2 - „Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Konińskiego
na rok 2013" do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 84,800,28 zł. w tym:
a) zadania własne:
- dział 010, rozdział 01042, § 6060 zmniejsza się o kwotę 2.604,53 zł
Wniosek
Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Koninie z dnia 13.11.2013 r. dotyczący zmniejszenia planu
wydatków o kwotę 2.604,53 zł przeznaczonego na zadanie pn. „Zakup sprzętu
informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów
ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w celu jego
dostosowania do przewidywanego do końca br. wykonania.
- dział 710, rozdział 71012, § 4210 zwiększa się o kwotę 2.604,53 zł
dział 710, rozdział 71012, § 6050 zwiększa się o kwotę 6.321,86 zł
Wniosek
Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej w Koninie z dnia 13.11.2013 r. dotyczący zwiększenia planu
wydatków o kwotę 2.604,53 zł w celu jego dostosowania do przewidywanego
do końca br. wykonania.
Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju z dnia 01.07.2013 r.
dotyczący zwiększenia planu wydatków o kwotę 53.321,28 zł w związku
z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu Nr WFOS-ll-DMU-KW/400/548/2010 z dnia 19.06.2013 r. w sprawie
umorzenia 30% zaciągniętej pożyczki na realizację
przedsięwzięcia
pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Zychlinie, gm. Stare Miasto,
dz. 484/1" i przeznaczenia powyższej kwoty na realizację zadania związanego
z ochroną środowiska pn. „Adaptacja budynku przy ul. Benęsza 1 w Koninie
na cele administracyjne".
Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju z dnia 20.11.2013 r. dotyczący
zmniejszenia planu wydatków o kwotę 46.999,42 zł przeznaczonego na zadanie
pn. „Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne"
w ramach środków własnych powiatu zgodnie z Aneksem nr 2 do porozumienia
z dnia 20.08.2012 r.

dział 750, rozdział 75020, § 4410 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł
dział 750, rozdział 75020, § 4420 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł
Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 20.11.2013 r.
dotyczący przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75020
w związku z przewidywanymi kosztami wyjazdów służbowych planowanych
do końca 2013 r.
dział
dział
dział
dział
dział
dział
dział
dział

801, rozdział 80120, § 4170 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł
801, rozdział 80120, § 4210 zwiększa się o kwotę 17.900,00 zł
801, rozdział 80120, § 4270 zwiększa się o kwotę 581,00 zł
801, rozdział 80120, § 4300 zwiększa się o kwotę 613,00 zł
801, rozdział 80120, § 4350 zwiększa się o kwotę 356,00 zł
801, rozdział 80120, § 4360 zwiększa się o kwotę 200,00 zł
801, rozdział 80120, § 4410 zmniejsza się o kwotę 1.800,00 zł
801, rozdział 80120, § 4510 zwiększa się o kwotę 50,00 zł

Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie z dnia
08.11.2013 r. w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego
do końca br. wykonania z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe
dla radcy prawnego w postępowaniu sądowym (3.000,00 zł), zakup oleju
opałowego (17.900,00 zł), naprawę komputerów w pracowni komputerowej
(581,00 zł), usługi transportowe (613,00 zł), usługi dostępu do sieci Internet
(356,00 zł), usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (200,00 zł) oraz zakup
znaków sądowych (50,00 zł).
dział 801. rozdział 80130, § 4110 zwiększa się o kwotę 3.026,00 zł
dział 801, rozdział 80130, § 4120 zwiększa się o kwotę 432,00 zł
dział 801, rozdział 80130, § 4170 zwiększa się o kwotę 17.600,00 zł
dział 801, rozdział 80130, § 4210 zwiększa się o kwotę 4.041,00 zł
dział 801, rozdział 80130, § 4260 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł
dział 801, rozdział 80130, § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł
dział 801, rozdział 80130, § 4370 zmniejsza się o kwotę 300,00 zł
dział 801, rozdział 80130, § 4400 zmniejsza się o kwotę 10.600,00 zł
dział 801, rozdział 80130, § 6050 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł
Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie z dnia
08.11,2013 r. dotyczący zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.099,00 zł
w związku z zawarciem dwóch umów z dnia 12.07.2013 r. z Konińską Izbą
Gospodarczą z siedzibą w Koninie na organizację i przeprowadzenie kursów
"Przygotowanie do zawodu kucharz małej gastronomii" i "Przygotowanie
do zawodu hotelarza".
Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie z dnia
08.11.2013 r. dotyczący zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.900,00 zł
w związku z ich przemieszczeniem do rozdziału 80120.
Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju z dnia 20.11,2013 r. dotyczący
zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie
pn. „Termomodernizacja pałacu przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Zychlinie - dokumentacja".
dział
dział
dział
dział
dział

852, rozdział 85202, § 4040 zmniejsza się
852, rozdział 85202, § 4220 zwiększa się o
852, rozdział 85202, § 4230 zwiększa się o
852, rozdział 85202, § 4780 zwiększa się o
852, rozdział 85202, § 6060 zwiększa się o

o kwotę 23.454,00 zł
kwotę 14.510,00 zł
kwotę 1.200,00 zł
kwotę 750,00 zł
kwotę 6.994,00 zł

Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie z dnia 08.11.2013 r.
dotyczący przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 85202
w związku z oszczędnościami powstałymi na dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym z przeznaczeniem na zakup środków żywności (14.510,00 zł), zakup
leków (1.200,00 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (750,00 zł)
oraz zakup serwera sieciowego do obsługi 10 stanowisk komputerowych
(6.994,00 zł).
b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
- dział 700, rozdział 70005, § 4260 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł
dział 700, rozdział 70005, § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł
Wniosek Naczelnika Wydziału Nieruchomości z dnia 21.11.2013 r. dotyczący
zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł (na podstawie Pisma
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111468.2013.4 z dnia 15.11.2013 r.
w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2013 dla Powiatu
Konińskiego).
-dział 710, rozdział 71015, §4210 zwiększa się o kwotę 5.745,00 zł
dział 710, rozdział 71015, § 4410 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł
dział 710, rozdział 71015, § 4610 zwiększa się o kwotę 755,00 zł
Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie z dnia
14.11.2013 r. dotyczący przeniesień wydatków między paragrafami w ramach
rozdziału 71015 w związku niewykorzystaniem środków na paliwo do samochodu
służbowego z przeznaczeniem na pokrycie wyjazdów służbowych pracowników
samochodem prywatnym (1.000,00 zł).
Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie z dnia
21.11.2013 r. dotyczący zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością
Inspektoratu, m.in. zakup sprzętu komputerowego, koszty egzekucyjne
(w związku z Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.467.2013.4
z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2013
dla Powiatu Konińskiego).
- dział 750, rozdział 75045, § 4110 zmniejsza się o kwotę 42,60 zł
dział 750, rozdział 75045, § 4120 zmniejsza się o kwotę 28,60 zł
dział 750, rozdział 75045, § 4170 zmniejsza się o kwotę 80,00 zł
dział 750, rozdział 75045, § 4210 zmniejsza się o kwotę 4,46 zł
dział 750, rozdział 75045, § 4300 zmniejsza się o kwotę 95,82 zł
dział 750, rozdział 75045, § 4410 zmniejsza się o kwotę 243,52 zł
Wniosek Biura Spraw Obronnych z dnia 20.11-2013 r. dotyczący zmniejszenia
planu wydatków o kwotę 495,00 zł (na podstawie Pisma Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.467.2013.4 z dnia 15.11.2013 r. w sprawie
zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2013 dla Powiatu Konińskiego).
- dział 852, rozdział 85203, § 2810 zwiększa się o kwotę 1.055,00 zł
Wniosek Naczelnika Wydziału
20.11.2013 r. dotyczący:

Edukacji
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• zmniejszenia planu wydatków o kwotę 945,00 zł w celu dostosowania poziomu
środków do zakresu realizowanych zadań dla środowiskowego Domu
Samopomocy Fundacja Mielnica, ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin
(na podstawie Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.439.2013.4

z dnia 04.11.2013 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji cetowej na rok 2013
dla Powiatu Konińskiego),
• zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie wydatków bieżących dla Środowiskowego Domu
Samopomocy Fundacja Mielnica, ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin
(na podstawie Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.468.2013.4
z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2013
dla Powiatu Konińskiego).
c) porozumienia z organami administracji rządowej:
- dział 750, rozdział 75045, § 4300 zmniejsza się o kwotę 680,00 zł
Wniosek Biura Spraw Obronnych z dnia 20.11.2013 r. dotyczący zmniejszenia
planu wydatków o kwotę 680,00 zł (na podstawie Pisma Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.467.2013.4 z dnia 15.11.2013 r. w sprawie
zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2013 dla Powiatu Konińskiego).
d) porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t.:
- dział 852, rozdział 85220, § 4210 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł
Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20.11.2013 r.
zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Stare Miasto z dnia
26.09.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
na rzecz Gminy Stare Miasto przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego
t Interwencji Kryzysowej w Ślesinie działającego w strukturze Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem
na zakup materiałów
i wyposażenia.
- dział 900, rozdział 90001, § 2330 zwiększa się o kwotę 31.999,42 zł
Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia
20.11.2013 r. dotyczący zwiększenia planu wydatków o kwotę 31.999,42 zł
z przeznaczeniem na dotację dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego
w ramach partycypacji w kosztach zasilania jeziora Budzisławskiego i jeziora
Wilczyńskiego wodami kopalnianymi.
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
2013" do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, w tym:
- dział 700, rozdział 70005, § 2110 zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł
-dział 710, rozdział 71015, § 2110 zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł
- dział 750, rozdział 75045, § 2110 zmniejsza Się o kwotę 495,00 zł
- dział 852, rozdział 85203, § 2110 zwiększa się o kwotę 1.055,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami, w tym;
- dział 700, rozdział 70005, § 4260 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł
dział 700, rozdział 70005, § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł
- dział 710, rozdział 71015, §4210 zwiększa się o kwotę 5.745,00 zł
dział 710, rozdział 71015, §4410 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł
dział 710, rozdział 71015, § 4610 zwiększa się o kwotę 755,00 zł
- dział 750, rozdział 75045, § 4110 zmniejsza
dział 750, rozdział 75045, § 4120 zmniejsza
dział 750, rozdział 75045, § 4170 zmniejsza
dział 750, rozdział 75045, § 4210 zmniejsza
dział 750, rozdział 75045, § 4300 zmniejsza
dział 750, rozdział 75045, § 4410 zmniejsza

się o kwotę 42,60 zł
się o kwotę 28,60 zł
się o kwotę 80,00 zł
się o kwotę 4,46 zł
się o kwotę 95,82 zł
się o kwotę 243,52 zł

- dział 852, rozdział 85203, § 2810 zwiększa się o kwotę 1.055,00 zł
3) zmniejsza się plan dotacji celowycń na realizację zadań wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej, w tym:
- dział 750, rozdział 75045, § 2120 zmniejsza się o kwotę 680,00 zł
4) zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej, w tym:
- dział 750, rozdział 75045, § 4300 zmniejsza się o kwotę 680,00 zł
IV. W załączniku Nr 4 - „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze
umów, porozumień i pomocy finansowej między jednostkami samorządu
terytorialnego na rok 2013" do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów ogółem, w tym:
- dział 852, rozdział 85220, § 2710 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł
2) zwiększa się plan wydatków ogółem, w tym:
- dział 852, rozdział 85220, § 4210 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł
- dział 900, rozdział 90001, § 2330 zwiększa się o kwotę 31.999,42 zł
V. W załączniku Nr 5 - „Plan wydatków majątkowych na rok 2013" do uchwały
wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
w dziale 710, rozdziale 71012 § 6050:
• zwiększa się zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie
na cele administracyjne" o kwotę 6.321,86 zł, tj. do kwoty 956.321.86 zł,
• wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja pałacu przy Zespole Szkół
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie - dokumentacja" na kwotę 15.000,00 zł.
2) zwiększa się zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
w dziale 010, rozdziale 01042 § 6060:
• zmniejsza się zadanie pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania
do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia
spraw ochrony gruntów rolnych" o kwotę 2.604,53 zł, tj. do kwoty 156.691,17 zł.

w dziale 852, rozdziale 85202 § 6060:
- wprowadza się zadanie pn. „Zakup serwera sieciowego do obsługi 10 stanowisk
komputerowych" w kwocie 6.994,00 zł.
VI. W załączniku Nr 6 - „Plan przychodów i rozchodów
do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

budżetu na rok 2013"

1) zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
(§ 992) o kwotę 53.321,28 zł, w tym;
-

zmniejsza się spłatę pożyczki z WFOŚiGW na „Rewitalizację zespołu pałacowoparkowego wŻychlinie, gm. Stare Miasto, dz. 484/1" o kwotę 53.321,28 zł.

VII. Wprowadza się załącznik Nr 7 - „Plan dotacji na rok 2013 " do uchwały i dokonuje
się następujących zmian:
1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 31.999,42 zł,
w tym:
a) dotacje celowe:
-

dział 900, rozdział 90001, § 2330 zwiększa się o kwotę 31.999,42 zł
z przeznaczeniem na dotację dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego
w ramach partycypacji w kosztach zasilania jeziora Budzisławskiego i jeziora
Wilczyńskiego wodami kopalnianym.

2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę
1,055,00 zł, w tym:
a) dotacje celowe:
-

dział 852, rozdział 85203, § 2810 zwiększa się o kwotę 1.055,00 zł
z przeznaczeniem na dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Koninie prowadzonego przez Fundację Mielnica.

VIII. Wprowadza się załącznik Nr 8 - „Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony
środowiska na rok 2013" do uchwały i dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 85.320,70 zł, w tym:
- dział 710, rozdział 71012, § 6050 zwiększa się o kwotę 53.321,28 zł
- dział 900, rozdział 90001, § 2330 zwiększa się o kwotę 31.999,42 zł.

STAROSTA

r

Waszak

