W zał. Nr 2, 3, 4 i 5 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Klasyfik.

Numer zad. WPI

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem:
z tego:
Wydatki na zadania gminy:
z tego:
Wydatki na zadania własne gminy:
z tego:
Wydatki bieŜące:
010
01095

o kwotę w zł
18 513 112
2 705 493
2 667 135
1 430 222

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Samorządy pomocnicze

-800
-800
-800

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

600
60004

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Zarząd Transportu Miejskiego
Dodatkowe środki na działalność bieŜacą związaną ze zwiększeniem
pracy przewozowej spowodowanej koniecznością zmian tras
komuunikacji zbiorowej z uwagi na prowadzone przez AQUANET
S.A. roboty przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Aglomeracja
Poznań - Budowa Kolektora Prawobrzeznego II (607.703 zł) oraz
uruchomieniem darmowej specjalnej linii autobusowej woŜącej
kibiców podczas N-GINE RENAULT F1 TEAM SHOW (6.885 zł).
Zwiekszenie środków w związku z urealnieniem planu wydatków
wynikajacych z zawartych porozumień międzygminnych w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego
Dodatkowe środki wynikajce z modyfikacji sysyetmu KomKarta do
nowego modułu taryfowego oraz opłat związanych z serwisem
systemu
Zwiększenie środków związanych z zakupem znaczków opłaty
skarbowej dla Działu Windykacji
Środki na wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych torowisk
tramwajowych

60016

Drogi publiczne gminne
Zarząd Dróg Miejskich

3 345 345
3 284 730
3 284 730

614 588

1 060 794

200 000
180 000
1 229 348

60 615
196 005

Zwiększa się środki przekazane od samorządów pomocniczych

Samorządy pomocnicze

-135 390

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

700
70095

Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Dodatkowe środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie
lokali socjalnych

3 993 500
3 993 500

750
75023

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

87 519
141 485

Dodatkowe środki dla GP POZSERWIS'u na wypłatę odpraw w
związku z likwidacją

140 000

Projekty UE

1 485

Uaktualnienie planu projektu "Wielkopolska GRA! - Generator
Rozwoju Aktywności.EXE".

75095

751
75107

Pozostała działalność
Samorządy pomocnicze

-53 966
-53 966

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej
Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia faktur dla Samorządu
pomocniczego Starołeka Minikowo - Marlewo

-56 376

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dopłata do zadań "zleconych"
Niewykorzystane środki

754
75416

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
StraŜ Miejska

2 410

-458 000

-458 000
-458 000

238 049
6 650

Środki przeniesione z rozdz. 75495 na wyposaŜenie w sprzęt
kwaterunkowy i AGD stanowiska oglądu monitoringu w KMP Stare
Miasto

75478

Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
Środki z budŜetu państwa na sfinansowanie wydatków
związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie
powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

298 469

75495

Pozostała działalność
Środki przenosi się na wydatki majątkowe do rozdz. 75414
(powiat własny)

-67 070

Bezpieczne Miasto
Środki przenosi się do rozdz. 75416 (gmina własna)
Środki z wydatków majątkowych w rozdz. 75495 (gmina własna)
Samorządy pomocnicze
Środki z innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

-5 250
-6 650
1 400
1 680

758
75818

-63 500

RóŜne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa ogólna

-699 179
-699 179
-178 521

Rezerwa celowa na:

-520 658

- wspieranie inicjatyw pracowniczych

-22 378

Środki przenosi się do rozdz. 85203 (gmina własna) i przeznacza dla
DDPS nr 4 na realizację projektu "Przeciwko starzeniu - anti-aging"
- przekształcenia jednostek organizacyjnych miasta w trybie
ustawy o finansach publicznych

-140 000

Środki przenosi się do rozdz. 75023 (gmina własna) i przeznacza na
odprawy dla pracowników likwidowanego GP "POZSERWIS"
- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o
dofinansowanie z funduszy UE

-98 000

Środki przenosi się do rozdz. 92113 (gmina własna) dla Centrum
Kultury "Zamek"
- samorządy pomocnicze
Urealnienie poziomu rezerwy

-260 280

801
80101

80104

80110

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Placówki samorządowe
w tym: projekty UE
Wprowadza się środki z programu "Comenius - Partnerskie
Projekty Szkół" - Szkoły Podstawowe Nr 7, 21, 58 i 84

279 553
90 611
90 611
30 370
30 370

Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych

60 241

Przedszkola
Przedszkola samorządowe - zakłady budŜetowe

-1 900
-1 900

Środki przenosi się na wydatki majątkowe w rozdz. 80104 (gmina
własna)

-24 000

Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych

22 100

Gimnazja
Placówki samorządowe
w tym: projekty UE
Wprowadza się środki na realizację projektu "Spełniamy nasze
marzenia" dla Gimnazjum nr 20

196 342
196 342
168 542
168 542

Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych

27 800

80195

Pozostała działalność
Samorządy pomocnicze
Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

-5 500
-5 500

851
85149

Ochrona zdrowia
Programy profilaktyki zdrowotnej

-142 666
-123 166

Zmniejsza się środki na profilaktykę i promocję zdrowia oraz
programy zdrowotne zlecone do realizacji organizacjom
pozarządowym i przenosi do rozdziału 85305 śłobki

85195

Pozostała działalność

-19 500

Izba Wytrzeźwień w likwidacji

-19 500

Oszczędności w obsłudze administracyjnej zadań przejętych po
zlikwidowanej jednostce przenosi się do rozdz. 85305 (gmina własna)

852
85202

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej

2 844 334
300 000

Środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów pobytu osób z
Poznania w DPS na terenie innych powiatów

85203

Ośrodki wsparcia
Ośrodki wsparcia
Środki z rezerwy celowej przeznacza się dla DDPS nr 4 na realizację
projektu "Przeciwko starzeniu - anti-aging""
Dodatkowe środki na działalność bieŜącą dla:
- DDPS nr 3 os.Piastowskie na zakup energii
- DDPS ul. Konopnickiej
- Ośrodek dla Bezdomnych ul. Michałowo

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Środki z budŜetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych w części gwarantowanej z budzetu państwa

76 378
76 378
22 378
8 000
10 000
36 000
709 118

85215

Dodatki mieszkaniowe
Zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

85216

85219

169 426

Środki z budŜetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

149 426

Zwrot do budŜetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

20 000

Ośrodki pomocy społecznej

Pozostała działalność
Pomoc państwa w zakresie doŜywiania

99 717
136 717

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
śłobki

Zwieksza się środki na sfinansowanie dodatkowych 14 etatów od
miesiaca października br.

Pozostała działalność
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w tym: projekty UE
Zmiana wynika z przedłuŜającej się procedury zawarcia umowy o
dofinansowanie
Projekty UE
Urealnia się plany projektów:
- "Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu
Miasta Poznania"
- "Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości
na terenie Miasta Poznania"

900
90001

-39 000
-255 305

Zwieksza się środki dla Ŝłobka nr 4 "Miś Uszatek" z przeznaczeniem
na opłaty za media oraz pokrycie zobowiązania wobec Aquanet z
tytułu opłaty za odprowadzanie deszczówki oraz na składkę PFRON

85395

-294 305

Środki własne Miasta

Środki z budŜetu państwa na dofinansowanie realizacji programu
"Pomoc państwa w zakresie doŜywiania"
Środki własne Miasta
Centrum Inicjatyw Senioralnych
Oszczędności wynikające z późniejszego niŜ zakładano rozpoczęcia
działalności

853
85305

1 784 000

Zasiłki stałe

Środki przenosi się do zadania majątkowego nr ZSS/MOPR/12 w
rozdz. 85219 (gmina własna)

85295

1 784 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Ochrona środowiska

3 466 717
-3 330 000
-37 000

-8 621 353
174 102
50 936

123 166

-8 795 455
-8 667 249
-8 667 249

-128 206
4 005
-132 211

30 707
24 400
24 400

Środki przeniesione z rozdz. 90095 (gmina własna) przeznacza się na:

90004

- biologiczną odnowę wód rzeki Bogdanki
- system stałego doczyszczania wód ciagu rzeki Cybiny

12 200
12 200

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zarząd Zieleni Miejskiej

31 507
15 000

Zwiększa się środki przekazane od samorządów pomocniczych

15 000
16 507

Samorządy pomocnicze

Środki z innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

90095

Pozostała działalność
Ochrona środowiska

-25 200
-24 400

Środki przenosi się do rozdz. 90001 (gmina własna)

Samorządy pomocnicze

-800

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 319

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

-700 000

Zadania z zakresu kultury

-700 000

Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej
92113

Centra kultury i sztuki
Centrum Kultury Zamek

348 000
348 000

Środki z rezerwy celowej na wkład własny przy realizacji projektu
"System informacji turystycznej w Wielkopolsce"
Środki z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo
Wielkopolskie na organizację "Mediations Biennale"

92116

92195

Biblioteki
Biblioteka Raczyńskich
Środki na realizację wspólpracy z Towarzystwem Muzycznym im.
H.Wieniawskiego

25 000

Środki na realizację projektu Jenny Holzer (m.in.. projekcję wierszy
Wisławy Szymborskiej na fasadzie historycznego budynku Biblioteki)

15 000

Pozostała działalność
Zadania z zakresu kultury

317 319
50 000

Wprowadza się środki na zakończenie prac związanych z wystawą
Ryszarda Horowitza
Projekty UE, z tego:

322 725

Środki przeniesione z zadania majątkowego nr KP/KP/3 w
rozdz. 92195 (gmina własna)
Samorządy pomocnicze
Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej
Środki z darowizn dla Osiedli: Antoninek - Zieliniec - Kobyle Pole
(8.000,00 zł) oraz JeŜyce (1.000,00 zł)

92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody
Ogrody botaniczne i zoologiczne
Ogród Zoologiczny
Dodatkowe środki niezbędne dla
funkcjonowania jednostki w IV kw. br.

dalszego

bezpiecznego

Palmiarnia Poznańska
Wprowadza się środki przekazane od samorządów pomocniczych

926

250 000

40 000
40 000

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu kolebka państwowości i chrześcijaństwa w Polsce

925

98 000

Kultura fizyczna i sport

322 725

-55 406
-64 406
9 000

612 200
600 000
600 000
600 000
12 200
12 200

-84 306

92601

Obiekty sportowe
Samorządy pomocnicze

73 970
73 970

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

92695

Pozostała działalność
Samorządy pomocnicze
Wprowadza się środki z tytułu:
'- pobierania opłat za korzystanie z kortów tenisowych przez
jednostkę pomocniczą KrzyŜowniki Smochowice przy ul.
Braniewskiej (6,289,00 zł)
'- darowizny na rzecz Os. Stare Winogrady (70,00 zł)
Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia faktur
Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)
600
60016
GKM/ZDM/34

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zarząd Dróg Miejskich
Wykupy gruntów (drogi gminne)
Zwiększa się środki w celu nabycia na własność Miasta Poznania
gruntów stanowiących ulice Łebską
Samorządy pomocnicze
Wprowadza się nowe zadanie:

NM_CHR/NM__CHR/3

60017
GKM/ZDM/392

Budowa chodnika na os. Czecha od nr 118 do przystanku na ul.
Kurlandzkiej
Drogi wewnętrzne
Zarząd Dróg Miejskich
Wykupy gruntów

-158 276
-158 276

6 359

64
-164 699
1 236 913
266 367
109 367
103 000
103 000

6 367
6 367
157 000
157 000
157 000

Zwiększa się środki w celu nabycia na własność Miasta Poznania
gruntów stanowiących ulice Kociewską -drogę wewnętrzną

700
70001
GKM/ZKZL/111

Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Budownictwo komunalne

2 005 206
2 005 206
2 200 000

Środki na budowę budynku przy ul. Fabrycznej 8

GKM/ZKZL/112

Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem
niezbędnych prac modernizacyjnych

-200 000

Zaoszczędzone środki (budynek przy ul. Grochowskiej 116) przenosi
się do zadania nr GKM/ZKZL/111
Wprowadza się nowe zadanie:
GR_KJP/GKM/1

Modernizacja chodnika osiedlowego pomiedzy blokami ul. Płomienna
a Gimnazjum nr 56 i kompleksem wypoczynkowo - sportowym

ZKB/ZKB/14

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Pozostała działalność
Zakup sprzętu sportowego
Środki przenosi się na wydatki bieŜące w rozdz. 75495 (gmina
własna)

-1 400
-1 400
-1 400

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

16 000
2 000

754
75495

801
80101

5 206

SM_JSB/SP15/1

Placówki samorządowe

2 000

Szkoła Podstawowa Nr 15 - wykonanie boiska do siatkówki

2 000

Dodatkowe środki od samorządów pomocniczych

80104
SM_PZA/OW/1

OW/PS54/2

Przedszkola
Placówki samorządowe

14 000
14 000

Przedszkole nr 35 - modernizacja placu zabaw

-10 000

Wprowadza się nowe zadanie:
Przedszkole Nr 54 - Zakupy inwestycyjne

24 000

Przeniesienie z wydatków bieŜących w rozdz. 80104 (gmina własna)

852
85203

Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej

739 000
700 000

ZSS/DDPS1/4

Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - zakupy inwestycyjne

-25 000

ZSS/DDPS1/3

Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - modernizacja
Przesunięcie środków w wys. 25.000,00 zł między zadaniami
oraz dodatkowe środki w wys. 100.000,00 zł umoŜliwią
przeprowadzenie kompleksowej modernizacji budynku
Wprowadza się nowe zadanie:
Utworzenie i pierwsze wyposaŜenie filii Dziennego Domu
Pomocy Społecznej nr 5 przy ul. ŁuŜyckiej
Środki przeniesione z rozdz. 90004 (gmina własna)

125 000

Ośrodki pomocy społecznej
Wprowadza się nowe zadanie:
Prace modernizacyjne w MOPR
Środki na modernizację pomieszczeń administracyjnych przeniesienie z wydatków bieŜących w rozdz. 85219 (gmina
własna)

39 000

ZSS/DDPS5/12

85219
ZSS/MOPR/12

853
85305

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
śłobki
Wprowadza się nowe zadanie:
ZSS/ZL1/8

85395
ZSS/ZSS/35

śłobek"Krecik" - monitoring obiektu

Pozostała działalność
Dotacja na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu
"Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości
na terenie Miasta Poznania"
W ramach projektu środki przenosi się z wydatków bieŜących z
rozdz. 85395 (gmina własna)

600 000

39 000

375 291
10 000
10 000

365 291
167 651

KP/KP/1
900
90001
GKM/ZDM/358

Wprowadza się nowe zadanie:
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa kolektora deszczowego "Łacina"

197 640
-1 860 000
-1 260 000
-1 260 000
-1 260 000

Oszczędności przetargowe

90004
ZZM/ZZM/70

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zarząd Zieleni Miejskiej
Urządzenie placów rekreacji ruchowej dla dorosłych

-600 000
-600 000
-600 000

Przeniesienie części środków na wydatki majątkowe do rozdz. 85203
(gmina własna) - zmiana dysponenta

921
92195
KP/KP/3

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność

-322 725
-322 725

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu kolebka państwowości i chrześcijaństwa w Polsce

-322 725

Środki przenosi się na wydatki bieŜące w rozdz. 92195 (gmina
własna)
926
92601
SM_PZA/SM_PZA/3
SM_PZA/SM_PZA/4
NM_ADO/NM_ADO/1

92695

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Samorządy pomocnicze

19 174
-98 826
-98 826

Opłotowanie boiska wielfunkcyjnego

-60 000

Budowa placu zabaw
Budowa boiska sportowego oraz placu gier i zabaw
Dodatkowe środki na budowę placu gier i zabaw

-50 000
11 174

Pozostała działalność
Samorządy pomocnicze
NM_CHR/NM_CHR/3

NM_ZRT/NM_ZRT/5
NM_ZRT/NM_ZRT/6

Rozbudowa i ogrodzenie placow zabaw na os. Czecha i Lecha
Dodatkowe środki na wykonanie ogrodzenia
Wprowadza się nowe zadania:
Modernizacja placów zabaw na os. Jagiellońskim i os.
Oświecenia
Zakup i montaŜ słupów ogłoszeniowych

Wydatki na zadania zlecone gminom:
z tego:
Zadania zlecone ustawami:
z tego:
Wydatki bieŜące:
750
75056

Administracja publiczna
Spis powszechny i inne
Zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego znak: PKCBS-OL-45-PSR/199/2010 z 30 sierpnia 2009 r. zwiększa się środki
na przeprowadzenie w 2010 roku powszechnego spisu rolnego

118 000
118 000
66 000

40 000
12 000
38 358
8 358
8 358
8 358
8 358

Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
z tego:
Wydatki bieŜące:
710
71035

Działalność usługowa
Cmentarze

30 000
30 000
30 000
30 000

Zgodnie z "Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań dotyczących
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych" zawartym w dniu 22
stycznia 2010 roku z Wojewodą Wielkopolskim zwiększa się środki
dla Zarządu Zieleni Miejskiej na prace porządkowe na terenie
cmentarzy wojennych na Cytadeli Poznańskiej.

Wydatki na zadania powiatu:
z tego:
Wydatki na zadania własne powiatu:
z tego:
Wydatki bieŜące:
754
75404

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Środki przeniesione z wydatków majątkowych przeznacza się na
zakup 2 koni wraz z doposaŜeniem sprzętowym dla Ogniwa Konnego
Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
Środki od samorządów pomocniczych

75411

15 710 093
1 270 537
83 569
48 569
30 000
18 569

Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
w tym: na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

35 000
30 000

Wprowadza się środki wynikające z porozumienia Miasta ze
Starostwem Powiatowym przeznaczone na zakup sobentów,
netralizatorów oraz środka pianotwórczego z przeznaczeniem dla
Komendy Miejskiej Pańtwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu

30 000

projekty UE
Zwiększa się plan projektu "Optymalizacja wyposaŜenia
specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno - ekologicznego
w Poznaniu - bezpieczniejsze środowisko Wielkopolski" o środki
własne z wydatków bieŜących jednostki
Zwiększa się środki przekazane od samorządów pomocniczych

801
80102

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe specjalne
Placówki samorządowe
Środki od samorządów pomocniczych

80120

Licea ogólnokształcące
Placówki samorządowe
w tym: projekty UE
Wprowadza się środki z programu "Comenius - Partnerskie
Projekty Szkół" dla:
- Liceum Ogólnokształcacego nr 5
- Liceum Ogólnokształcacego nr 11

80130

15 807 619

2 000

5 000

1 171 330
9 075
9 075

30 299
30 299
30 299

10 749
19 550

Szkoły zawodowe

577 058

Placówki samorządowe
w tym: projekty UE

577 058
585 628

Zmniejsza się środki w Zespole Szkół Łączności przenosząc do
projektów unijnych
Wprowadza się środki z programów:
- "Comenius - Partnerskie Projekty Szkół " dla:
- Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica - 2.800 zł
- Zespołu Szkół Komunikacji - 16.280 zł
- Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 - 9.650

28 730

- "Leonado da Vinci" dla Zespołu Szkół Samochodowych

25 400

- "Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy" dla Zespołu
Szkół Handlowych
- "Oscylotronik - wirtualna firma jako forma nauczania
praktycznego w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu"
- "Podnieś soje kwalifikacje " dla Zespołu Szkół
Handlowych
- "Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na
podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół
Łączności w Poznaniu"
- "Klucz do sukcesu" dla Zespołu Szkół Komunikacji
80134

80140

80195

Szkoły zawodowe specjalne
Placówki samorządowe
w tym: projekty UE
Wprowadza się środki z projektów:
- "Akademia Rozwoju Umiejętności" - Zespół Szkół
Specjalnych nr 102
- "Klub Absolwenta" - Zespół Szkół Specjalnych nr 102
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
Placówki samorządowe
w tym: projekty UE

67 970
67 217
58 494

243 993
93 824

175 054
175 054
175 054
71 659
103 395

350 441
350 441
350 441

Zwiększa się plany projektów:
- "Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia
kształcenia ustawicznego w Poznaniu";

230 061

- "Nowe kierunki kształcenia oraz efektywny program zarządzania
placówką" - Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

120 380

Pozostała działalność
Zadania z zakresu oświaty

w tym: projekty UE
Zwiększa się plany projektów:
- w ramach Programu "Comenius - Regio"
- "Akademia małego Poznaniaka"

852
85201

-8 570

Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Placówki opiekuńczo - wychowawcze

29 403
29 403
29 403
23 403
6 000

-205 169
-106 436
-21 136

Środki z rezerwy celowej na nagrody dla dyrektorów Domu Dziecka nr
2, Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 oraz Centrum Wspierania Rozwoju
Dzieci i MłodzieŜy "Klub"

10 300

Zmniejsza się środki Miasta w związku z otrzymaniem dotacji
finansującej pobyt dzieci cudzoziemców w Rodzinnych Domach
Dziecka

-41 436

Zwiększa się srodki na prace malarskie w Centrum Wspierania
Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy KLUB

Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu
Zmniejsza się środki z tytułu zawieranych porozumień z Powiatem
Poznańskim i przenosi do rozdziału 85204
Rezerwa celowa

10 000
-100 000

-10 300

Środki przenosi się do placówek opiekuńczo - wychowawczych
Usamodzielnienie wychowanków
Środki przeniesione z rozdz. 85204 (powiat własny)

85202

85204

85220

25 000

Domy pomocy społecznej

121 100

Domy pomocy społecznej
Dodatkowe środki na działalność bieŜącą:
- DPS Poznań ul. Niedziałkowskiego
- DPS Poznań ul. Ugory
- DPS Poznań ul. Bukowska

121 100

Rodziny zastępcze
Rodziny zastępcze
Srodki przenosi się do rozdz. 85201 (powiat własny) oraz rozdz.
85202 (gmina własna)
Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu
Zwiększa się środki z rozdziału 85201 z tytułu zawieranych
porozumień z Powiatem Poznańskim w celu urealnienia planu.

21 000
40 100
60 000

-225 000
-325 000

100 000

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i
ośrodki interwencji kryzysowej

15 180

Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

15 180

Środki na odprawę emerytalną dla pracownika

85295

Pozostała działalność
Projekty UE
Urealnia się plan projektu "Reintegracja 45 Plus - ułatwienie
dostępu do rynku pracy osobom powyŜej 45 roku Ŝycia z
Poznania i powiatu poznańskiego"

853
85311

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

85395

-10 013
-10 013

Środki własne Miasta

-389 193
-44 703
-44 703

Pozostała działalność
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

-344 490
-344 490

Zmniejszenie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

921
92114

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe instytucje kultury
Estrada Poznańska

610 000
610 000
610 000

Dofinansowanie przygotowania Muzyczno Filmowego Festiwalu
TRANSATLANTIC oraz promocję wydarzeń kulturalnych w telewizji
PTV oraz w radiu Merkury.

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)

14 439 556

600
60015

Transport i łączność
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Zarząd Dróg Miejskich
GKM/ZDM/25

GKM/ZDM/377

Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odc. od
planowanego skrzyŜowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do
granicy Miasta
Środki z odszkodowania za grunty miejske oddane pod budowę ul.
Bukowskiej (droga wojewódzka)
Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skorzewska Złotowska

13 919 236
13 919 236
13 919 236
42 659 236

-1 000 000

Oszczędności przetargowe
GKM/ZDM/418

Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych

2 260 000

Dodatkowe środki konieczne do zakończenia zaplanowanych na 2010
rok robót w ul. Przybyszewskiego na odc. od ronda Jana Nowaka Przybyszewskiego

GKM/ZDM/402
GKM/ZDM/1902
GKM/ZDM/2002
GKM/ZDM/2012
754
75404
ZKB/ZKB/16

Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w
Poznaniu (DK 92)
Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul.
Głównej do ul. Podwale
Ulica Bułgarska - etap II - od ul. Marcelińskiej do ul.
Grunwaldzkiej
Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska Marcelińska
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej
Środki przenosi się na wydatki bieŜące w rozdz. 75404 (powiat
własny)
Środki przenosi się na 2011 rok z uwagi na długi termin realizacji
zamówienia na zakup sprzętu uzbrojenia oraz celowników
holograficznych
dla
Referatu
Interwencyjnego
Wydziału
Bezpieczeństwa KMP w Poznaniu

75411

Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
ZKB/MKPSP/1

ZKB/MKPSP/13

Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej StraŜy
PoŜarnej
Środki przeniesione z zadania nr ZKB/MKPSP/13
Optymalizacja wyposaŜenia specjalistycznej grupy ratownictwa
chemiczno - ekologicznego w Poznaniu - bezpieczniejsze środowisko
Wielkopolski
Wprowadza się środki z budŜetu państwa w kwocie:
jednocześnie zmniejszając środki z budŜetu Miasta o kwotę:
i przenosząc je do zadania nr ZKB/MKPSP/1

75414
ZKB/ZKB/1

Obrona cywilna
System Infrastruktury SłuŜb Ratowniczych i Bezpieczeństwa
Publicznego Miasta Poznania

-6 000 000
-6 000 000
-10 000 000
-8 000 000
59 320
-112 000
-112 000
-30 000

-82 000

107 820
106 349

1 471
107 820
-106 349

63 500
63 500

Środki przeniesione z wydatków bieŜących w rozdz. 75495 (gmina
własna) na zakup, instalację i uruchomienie 5 radiotelefonów
analogowo-cyfrowych oraz przemiennika radiotelefonicznego

801
80130

Oświata i wychowanie
Szkoły zawodowe
Placówki samorzadowe
Wprowadza się nowe zadania:

21 000
11 000
11 000

OW/SZZSŁ/228

OW/SZZSK/289
80134

Zespół Szkół Łączności - zakupy inwestycyjne - projekt
"Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na
podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół
Łączności w Poznaniu"
Zespół Szkół Komunikacji - zakupy inwestycyjne - projekt "Klucz
do sukcesu"
Szkoły zawodowe specjalne

7 000

4 000
10 000

Wprowadza się nowe zadanie:

OW/ZSS102/286
852
85201
ZSS/DD2/8

85220
ZSS/MCIK/15

Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 - zakupy inwestycyjne - projekt
"Klub Absolwenta"
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo -wychowawcze
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej
- standaryzacja
Dodatkowe środki na wykonanie kompleksowej modernizacji
budynku

10 000
440 000
400 000
400 000
400 000

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i
ośrodki interwencji kryzysowej

40 000

Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji
Kryzysowej

40 000

Dodatkowe środki na usunięcie nieszczelności dachu oraz naprawę
tarasu budynku Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie - zalecenie pokontrolne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:
z tego:
Zadania zlecone ustawami:
z tego:
Wydatki bieŜące:
700
70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
Środki przeznaczone na wypłatę odskodowań wraz z odsetkami na
rzecz osób fizycznych za przejete na rzecz Skarbu Państwa części
nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne.
Środki przenosi się do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ.
GEOPOZ
Środki na pokrycie kosztów pozyskiwania operatów szacumkowych w
postepowaniach administracyjnych

710
71015

Działalność usługowa
Nadzór budowlany
Dodatkowe środki z budŜetu państwa na działalność bieŜącą
Powiatowego Inspektoratu Budowlanego

71078

Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych

97 526
97 526
97 526
6 736
6 736
-13 264
6 736

-20 000
20 000
20 000

30 000
25 000

5 000

Środki z budŜetu państwa dla Powiatowego Inspektoratu
Budowlanego na wykonywanie związanych z oceną stanu
technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i
zniszczonych w wyniku wiosennej powodzi.
754
75478

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych

60 790
60 790

Środki z budŜetu państwa dla jednostek organizacyjnych
Państwowej StraŜy PoŜarnej na pokrycie kosztów związanych z
udziałem w akcji ratowniczej w czasie wiosennej powodzii.

Ponadto :
w zał. Nr 3 - Wydatki budŜetu gminy i powiatu na rok 2010 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budŜetowej
Dział 600 Transport i łącznośc
Rozdział 60095 pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 265,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.400,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z
działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 21.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne
w ramach wydatków zleconych gminie
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz
osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 57.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i
składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 976,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 250,00 zł i wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 726,00 zł
Samorządy pomocnicze
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 296,00zł jednocześnie zwiększa się wydaki związane z działanością
stuatutową o tę samą kwotę

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wydatki zwiazane z działalnością statutową o kwotę 18.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o te samą kwotę.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŜności budŜetowych
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 37.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i
składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.200,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z
działalnością statutową o tę samą kwotę.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z
działalnością statutową o tę samą kwotę.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
w ramach wydatków własnych powiatu
Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.057,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki związane z
działalnością statutową o tę samą kwotę.

Rozdział 80123 Licea profilowane
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 700,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością
statutową o tę samą kwotę.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 16.200,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę 11.200,00 zł oraz dotacje na zadania bieŜące o kwotę 5.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się dotacje na zadania bieŜące o kwotę 11.910,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 11.900,00 zł oraz wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała dzialalność
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 8.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 12.944,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o tę samą kwotę.

w ramach wydatków zleconych powiatowi
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 6.820,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę 1.100,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.900,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.150,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz
osób fizycznych o kwotę 950 zł i wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.200 zł

w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.766,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz
osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.800,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z
działalnością statutową o tę samą kwotę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 10.000 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od
nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.643,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o tę samą kwotę
Samorządy pomocnicze
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z
działalnością statutową o tę samą kwotę.

w zał. Nr 5 - Wydatki majątkowe
- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego nr GN/GN/6 w rozdz. 92195 w zadaniach własnych gminy,
i tak:
było: Opracowanie koncepcji zagospodarowania fortów komunlnych
jest: Rewitalizacjua terenów fortów komunalnych

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego nr ZSS/ZOZ/450 w zadaniach powiatu w rozdz. 85111, i tak:
było: "DoposaŜenie Oddziału Dermatologii"
jest: "DoposaŜenie Oddziału Dermatologii Szpitala im. J.Strusia przy ul. Szkolnej"
w zał. Nr 6 - BudŜet Miasta Poznania na rok 2010 zbiorczo
W planie przychodów :
- zwiększa się się przychody z tytułu zaciągnietych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 130.000.000 zł do
kwoty 193.770.000 zł, jednoczesnie zmniejszając przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku
zagranicznym o tę samą kwotę do kwoty 180.000.000 zł.
W planie rozchodów :
- zmniejsza się rozchody o kwotę 3.260,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu poŜyczki
(umorzenie poŜyczki nr 118/P/OA-t/I/06 z 7 listopada 2006 r.)
w zał. Nr 7 - Zastawienie dotacji udzielanych z budŜetu Miasta
- dokonuje się korekty dotacji
w zał. Nr 8 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji
inwestycji dla zakładów budŜetowych
- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
w zał. Nr 9 - Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
-dokonuje się korekty planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym
w zał. Nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów
własnych jednostek budŜetowych
- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudŜetowej
w zał. Nr 11 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji
w latach 2010-2012
-dokonuje się korekty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji
w latach 2010-2012
w zał. Nr 12 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budŜetu unii europejskiej oraz innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- wprowadza się nowe projekty oraz dokonuje się korekty projektów unijnych juŜ ujętych
w zał. Nr 13 - Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska
- dokonuje się uszczegółowienia wydatków
w zał. Nr 14 - UpowaŜnienie do zaciągnięcia przez prezydenta miasta zobowiązań w zakresie realizowanych zadań
-dokonuje się korekty upowaŜnień do zaciągnięcia przez Prezydenta Miasta zobowiązań w zakresie realizowanych
zadań

