UZASADNIENIE
DO ZARZ DZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
w sprawie zmian w bud ecie miasta Poznania na rok 2018
w zł
klasyfikacja
bud etowa

nr zadania

ród.
fin.

wyszczególnienie

2018

Dokonuje si zmian w zakresie:

Dochody razem
- dochody bie ce
- dochody maj tkowe

4 918 887,79
4 418 887,79
500 000,00

Wydatki razem
- wydatki bie ce
- wydatki maj tkowe

4 533 664,79
4 033 664,79
500 000,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY

4 918 887,79

Wydział Finansowy

4 918 887,79

Dochody bie

4 418 887,79

ce

700.70005.211

FN/U/000

PZ

Gospodarowanie nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa na obszarze Miasta
Poznania
rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.89.2018.7 z dnia 23 lutego 2018 r.) na pokrycie kosztów zwi zanych z
aktualizacj opłat za trwały zarz d i wieczyste u ytkowanie

700.70005.211

FN/U/000

PZ

Gospodarowanie nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa na obszarze Miasta
Poznania
rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.55.2018.10 z dnia 27 marca 2018 r.) na pokrycie kosztów post powa
s dowych ustalonych postanowieniem S du Okr gowego (sygn. akt II Ca
1421/16) oraz wyrokiem S du Rejonowego (sygn. akt I C 347/16)

758.75814.211

FN/U/000

PZ

Gospodarowanie nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa na obszarze Miasta
Poznania
rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.71.2018.10 z dnia 27 lutego 2018 r.) na zwrot uregulowanej w 2017 r.
nale no ci finansowej wynikaj cej z decyzji Prezydenta Miasta Poznania za
zaj t pod drog publiczn cz
nieruchomo ci stanowi c fragment ulicy 27
Grudnia.

851.85195.201

FN/U/000

GZ

MOPR - koszty utrzymania jednostki

70 000,00

11 877,79

385 223,00

176 369,00

rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.91.2018.4 z dnia 21 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na wydanie
decyzji dla osób maj cych prawo do bezpłatnego wiadczenia zdrowotnego

852.85219.201

FN/U/000

GZ

MOPR - Realizacja wiadcze z zakresu pomocy społecznej

15 912,00

rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.91.2018.4 z dnia 21 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na
wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

852.85228.201

FN/U/000

GZ

wiadczenie usług opieku czych
rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.52.2018.8 z dnia 28 lutego 2018 r.) z przeznaczeniem na organizowanie
i wiadczenie specjalistycznych usług opieku czych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

53 002,00

klasyfikacja
bud etowa
852.85230.201

nr zadania

ród.
fin.

FN/U/000

GW

wyszczególnienie

MOPR - Realizacja wiadcze z zakresu pomocy społecznej

2018

3 677 683,00

rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.65.2018.4 z dnia 1 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na realizacj
programu wieloletniego "Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania" na lata 20142020
853.85334.211

FN/U/000

PZ

Pomoc dla repatriantów

12 228,00

rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.60.2018.2 z dnia 26 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na zwrot kosztu
remontu i wyposa enia lokalu
855.85503.210

FN/U/000

GZ

Karta Rodziny Du ej

16 193,00

rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.54.2018.8 z dnia 30 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na realizacj
zada zwi zanych z przyznaniem Karty Rodziny Du ej
855.85595.201

FN/U/000

GZ

PCS - Wypłata wiadcze rodzinnych

400,00

rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.85.2018.4 z dnia 15 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na spłat
dodatku do wiadczenia piel gnacyjnego, realizowanego w oparciu o rz dowy
program wspierania osób pobieraj cych wiadczenie piel gnacyjne

Dochody maj tkowe
710.71015.641

FN/U/000

PZ

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.96.2018.4 z dnia 23 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na zakupy
inwestycyjne - sprz t podr czny komputerowy dla Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

WYDATKI

4 033 664,79

Rezerwy

-7 375 447,00

Wydatki bie
758.75818

P/B/002

GW

500 000,00
500 000,00

ce

-6 148 297,00

Rezerwa ogólna

-11 850,00

Uruchomienie rezerwy
758.75818

P/B/002

GW

Rezerwa celowa na realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania
kryzysowego

-255 500,00

Uruchomienie rezerwy
758.75818

P/B/002

GW

Rezerwa celowa na regulacj wynagrodze w jednostkach organizacyjnych
Miasta

-4 929 352,00

Uruchomienie rezerwy
758.75818

P/B/002

GW

Rezerwa celowa na wydatki bie

ce jednostek systemu o wiaty

-890 005,00

Uruchomienie rezerwy
758.75818

P/B/002

GW

Rezerwa celowa na realizacj zada z zakresu polityki społecznej i rodziny

-55 800,00

Uruchomienie rezerwy
758.75818

P/B/002

GW

Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych

-5 790,00

Uruchomienie rezerwy

758.75818

P/P/013

GW

Wydatki maj tkowe
Rezerwa celowa na wydatki maj tkowe jednostek systemu o wiaty

-1 227 150,00
-227 150,00

Uruchomienie rezerwy
758.75818

P/P/018

GW

Rezerwa celowa na budow placów gier i zabaw oraz boisk
Uruchomienie rezerwy

-1 000 000,00

klasyfikacja
bud etowa

nr zadania

ród.
fin.

wyszczególnienie

2018

Miejski O rodek Pomocy Rodzinie

3 979 464,00

Wydatki bie ce
Koszty utrzymania jednostki
rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.91.2018.4 z dnia 21 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na wydawanie
decyzji potwierdzaj cych prawo do wiadcze opieki zdrowotnej
finansowanych ze rodków publicznych

3 979 464,00
176 369,00

851.85195

MOPR/K/000

GZ

852.85214

MOPR/B/001

GW

Wspieranie mieszka ców Poznania w przezwyci aniu trudnych sytuacji
yciowych
rodki z rezerwy celowej na realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania
kryzysowego z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku
wybuchu i zawalenia kamienicy w Poznaniu przy ul.28 Czerwca 1956 r.

852.85219

MOPR/K/000
MOPR/B/001

GZ

Realizacja wiadcze z zakresu pomocy społecznej

109 500,00

15 912,00

rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.91.2018.4 z dnia 31 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na
wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

852.85230

710.71015

750.75075

750.75075

700.70005

MOPR/B/001

PINB/P/001

OI/B/001

PRD/B/004

GN/B/002

GW

PZ

GW

GW

PZ

Realizacja wiadcze z zakresu pomocy społecznej
rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.65.2018.4 z dnia 1 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na realizacje
programu wieloletniego "Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania" na lata 20142020

3 677 683,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

500 000,00

Wydatki maj tkowe
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania - zakupy
inwestycyjne
rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.96.2018.4 z dnia 23 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na zakupy
inwestycyjne - sprz t podr czny komputerowy dla Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

500 000,00
500 000,00

Biuro Obsługi Inwestorów

7 983,00

Wydatki bie ce
Organizacja imprez promocyjnych
rodki na udział w panelu podczas konferencji Poland Today@MIPIM2018
przeniesione z Gabinetu Przydenta

7 983,00
7 983,00

Gabinet Prezydenta

-60 983,00

Wydatki bie ce
Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta
rodki przeniesiono do Biura Obsługi Inwestorów do rozdz. 75075 oraz do
Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Mi dzynarodowej do rozdz. 75095

-60 983,00
-60 983,00

Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami

81 877,79

Wydatki bie ce
Gospodarowanie nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa na obszarze Miasta
Poznania
rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.89.2018.7 z dnia 23 lutego 2018 r.) na pokrycie kosztów zwi zanych z
aktualizacj opłat za trwały zarz d i wieczyste u ytkowanie
rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.55.2018.10 z dnia 27 marca 2018 r.) na pokrycie kosztów post powa
s dowych ustalonych postanowieniem S du Okr gowego (sygn. akt II Ca
1421/16) oraz wyrokiem S du Rejonowego (sygn. akt I C 347/16)

81 877,79
81 877,79
70 000,00

11 877,79

klasyfikacja
bud etowa

750.75023

nr zadania

OR/W/000
OR/U/000

ród.
fin.

GW

wyszczególnienie

2018

Wydział Organizacyjny

5 790,00

Wydatki bie ce
Utrzymanie stanowisk pracy w Urz dzie

5 790,00
5 790,00

rodki z rezerwy celowej na wspieranie inicjatyw pracowniczych z
przeznaczeniem na nagrody dla autorów projektu "Program Wspierania
Pracownika (PWP)" oraz szkolenia wewn trzne

801.80101

OW/B/002
Szkoły/placówki

GW

Wydział O wiaty

7 058 357,00

Wydatki bie ce
Szkoły podstawowe

5 831 207,00
1 463 655,00

rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek systemu o wiaty
(198.598,00 zł), z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (1.374.322,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy
rozdziałami (-109.265,00 zł)
801.80101

OW/B/001

GW

Nadzór nad jednostkami systemu o wiaty prowadzonymi przez Miasto
rodki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji celowej na wyposa enie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

801.80102

OW/B/001
Szkoły/placówki

PW

Szkoły podstawowe specjalne

3 951,00

-26 088,00

rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek systemu o wiaty
(12.000,00 zł), z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (204.712,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy
rozdziałami (-242.800,00 zł)
801.80103

Szkoły/placówki

GW

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek systemu o wiaty
(5.400,00 zł), z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (18.501,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy
rozdziałami (-4.311,00 zł)

801.80104

OW/B/002
Szkoły/placówki

GW

Przedszkola

19 590,00

1 574 589,00

rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek systemu o wiaty
(114.229,00 zł), z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (1.792.048,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy
rozdziałami (-331.688,00 zł)
801.80105

Szkoły/placówki

GW

Przedszkola specjalne
rodki z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta

801.80110

Szkoły/placówki

GW

Gimnazja
rodki z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (29.728,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy
rozdziałami (168.960,00 zł)

198 688,00

801.80110

Szkoły/placówki

PW

Gimnazja
rodki z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (5.025,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy
rozdziałami (120.359,00 zł)

125 384,00

801.80115

Szkoły/placówki

PW

Technika
rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek systemu o wiaty
(231.200,00 zł), z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (358.367,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy
rozdziałami (-12.554,00 zł)

577 013,00

801.80117

Szkoły/placówki

PW

Bran owe szkoły I i II stopnia
rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek systemu o wiaty
(25.000,00 zł), z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (66.218,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy
rozdziałami (-41.021,00 zł)

50 197,00

21 131,00

klasyfikacja
bud etowa
801.80120

Szkoły/placówki

ród.
fin.
PW

801.80120

OW/B/001

PW

Nadzór nad jednostkami systemu o wiaty prowadzonymi przez Miasto
rodki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji celowej na wyposa enie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

6 313,00

801.80121

Szkoły/placówki

PW

Licea ogólnokształc ce specjalne
rodki z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta

8 255,00

801.80130

Szkoły/placówki

PW

Szkoły zawodowe
rodki z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (19.383,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy
rozdziałami (145.276,00 zł)

801.80130

OW/B/001

PW

Nadzór nad jednostkami systemu o wiaty prowadzonymi przez Miasto
rodki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji celowej na wyposa enie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

801.80132

Szkoły/placówki

PW

Szkoły artystyczne
rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek systemu o wiaty
(16.620,00 zł) oraz z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (84.615,00 zł)

801.80134

Szkoły/placówki

PW

Szkoły zawodowe specjalne
rodki z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (28.687,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy
rozdziałami (41.021,00 zł)

69 708,00

801.80140

Szkoły/placówki

PW

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
rodki z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (12.202,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy
rozdziałami (5.000,00 zł)

17 202,00

801.80146

Szkoły/placówki

GW

Jednostki systemu o wiaty
rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek systemu o wiaty
(47.675,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy rozdziałami (-325,00 zł)

47 350,00

801.80146

Szkoły/placówki

PW

Jednostki systemu o wiaty
rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek systemu o wiaty
(34.600,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy rozdziałami (353,00 zł)

34 953,00

801.80149

Szkoły/placówki

GW

Jednostki systemu o wiaty
rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek systemu o wiaty
(3.000,00 zł), z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (105.408,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy
rozdziałami (379.857,00 zł)

488 265,00

801.80150

Szkoły/placówki

GW

Jednostki systemu o wiaty
rodki z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (22.615,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy
rozdziałami (125.808,00 zł)

148 423,00

801.80151

Szkoły/placówki

PW

Jednostki systemu o wiaty
Przeniesienie rodków mi dzy rozdziałami

-6 623,00

801.80152

Szkoły/placówki

GW

Jednostki systemu o wiaty
Przeniesienie rodków mi dzy rozdziałami

-54 759,00

801.80152

Szkoły/placówki

PW

Jednostki systemu o wiaty
Przeniesienie rodków mi dzy rozdziałami

7 185,00

nr zadania

wyszczególnienie

Licea ogólnokształc ce
rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek systemu o wiaty
(167.653,00 zł), z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (507.694,00 zł) oraz przeniesienie rodków mi dzy
rozdziałami (-190.473,00 zł)

2018

484 874,00

164 659,00

1 586,00

101 235,00

klasyfikacja
bud etowa
801.80195

nr zadania
OW/B/003
Szkoły/placówki

ród.
fin.
GW

wyszczególnienie

Realizacja zada pozaedukacyjnych

2018

-64 000,00

Przeniesienie rodków mi dzy rozdziałami
801.80195

Szkoły/placówki

PW

Realizacja zada pozaedukacyjnych
Przeniesienie rodków mi dzy rozdziałami

64 000,00

853.85395

Szkoły/placówki

PW

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzie y
rodki z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta

21 175,00

854.85403

Szkoły/placówki

PW

Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze
rodki z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach

76 553,00

854.85406

Szkoły/placówki

PW

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek systemu o wiaty
(4.000,00 zł) oraz z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta (44.873,00 zł)

48 873,00

854.85407

Szkoły/placówki

PW

Placówki wychowania pozaszkolnego
rodki z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta

44 476,00

854.85410

Szkoły/placówki

PW

Internaty i bursy szkolne
rodki z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta

66 634,00

854.85417

Szkoły/placówki

PW

Szkolne schroniska młodzie owe
rodki z rezerwy celowej na regulacj wynagrodze w jednostkach
organizacyjnych Miasta

16 730,00

926.92601

Szkoły/placówki

GW

Jednostki systemu o wiaty
rodki z rezerwy celowej na wydatki bie

30 030,00
ce jednostek systemu o wiaty

Wydatki maj tkowe
Szkoła Podstawowa nr 66 - termorenowacja budynku
rodki z rezerwy celowej na wydatki maj tkowe jednostek systemu o wiaty

1 227 150,00
5 000,00

GW

Szkoła Podstawowa nr 91 - termorenowacja budynku
rodki z rezerwy celowej na wydatki maj tkowe jednostek systemu o wiaty

5 000,00

ZSP3/P/001

GW

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - termorenowacja budynku
rodki z rezerwy celowej na wydatki maj tkowe jednostek systemu o wiaty

30 000,00

801.80101

SP82/P/005

GW

Szkoła Podstawowa nr 82 - modernizacje
rodki z rezerwy celowej na wydatki maj tkowe jednostek systemu o wiaty

45 000,00

801.80101

SP67/P/006

GW

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwuj zyczynymi i Sportowymi budowa wieofunkcyjnego obiektu "Orlik Open"
rodki z rezerwy celowej na na budow placów gier i zabaw oraz boisk

801.80101

ZSP2/P/006

GW

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje
rodki z rezerwy celowej na wydatki maj tkowe jednostek systemu o wiaty

50 000,00

801.80104

P178/P/001

GW

Przedszkole nr 178 - termorenowacja budynku
rodki z rezerwy celowej na wydatki maj tkowe jednostek systemu o wiaty

14 350,00

801.80104

P188/P/001

GW

Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku
rodki z rezerwy celowej na wydatki maj tkowe jednostek systemu o wiaty

10 800,00

801.80149

P81/P/005

GW

Przedszkole nr 81 - modernizacje
rodki z rezerwy celowej na wydatki maj tkowe jednostek systemu o wiaty

37 000,00

801.80120

LOO5/P/005

PW

V Liceum Ogólnokształc ce - modernizacje
rodki z rezerwy celowej na wydatki maj tkowe jednostek systemu o wiaty

30 000,00

801.80101

SP66/P/001

GW

801.80101

SP91/P/001

801.80101

1 000 000,00

klasyfikacja
bud etowa

750.75095

754.75495

852.85203

nr zadania

RMWM/B/002

ZKB/B/001

DOA/B/001
DOA/K/000

ród.
fin.

GW

GW

GW

wyszczególnienie

2018

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Mi dzynarodowej

53 000,00

Wydatki bie ce
Analizy i prace studialne dotycz ce sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i
Metropolii Pozna
rodki na realizacj projektu "#Pozna 2023" oraz na przeprowadzenie bada
porównawczych Poznania na tle innych miast przeniesione z Gabinetu
Przydenta

53 000,00
53 000,00

Wydział Zarz dzania Kryzysowego i Bezpiecze stwa

146 000,00

Wydatki bie ce
Koordynacja działa przy usuwaniu zagro e
rodki z rezerwy celowej na realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania
kryzysowego z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku
wybuchu i zawalenia kamienicy w Poznaniu przy ul.28 Czerwca 1956 r.
(zakwaterowanie)

146 000,00
146 000,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

137 623,00

Wydatki bie ce
Dzienny O rodek Adaptacyjny

137 623,00
18 360,00

rodki z rezerwy celowej na realizacj zada z zakresu polityki społecznej i
rodziny z przeznaczeniem na zmiany wynikaj ce z reorganizacji pracy
jednostek pomocy społecznej
852.85228

ZSS/B/004

GZ

wiadczenie usług opieku czych
rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.52.2018.8 z dnia 28 lutego 2018 r.) z przeznaczeniem na organizowanie
i wiadczenie specjalistycznych usług opieku czych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

53 002,00

852.85295

ZSS/B/004

GW

Koordynowanie polityki społecznej
rodki z rezerwy celowej na realizacj zada z zakresu polityki społecznej i
rodziny z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu "Strategii
Rozwi zywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 20182025"

18 000,00

853.85334

ZSS/B/004

PZ

Pomoc dla repatriantów

12 228,00

rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.60.2018.2 z dnia 26 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na zwrot kosztu
remontu i wyposa enia lokalu
855.85503

PCS/K/000

GZ

Karta Rodziny Du ej

16 193,00

rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.54.2018.8 z dnia 30 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na realizacj
zada zwi zanych z przyznaniem Karty Rodziny Du ej
855.85504

CWR/K/000

PW

Placówki opieku czo wychowawcze

6 480,00

rodki z rezerwy celowej na realizacj zada z zakresu polityki społecznej i
rodziny z przeznaczeniem dla Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzie y
KLUB na zmiany wynikaj ce z reorganizacji pracy jednostek pomocy
społecznej
855.85510

DD2/K/000

PW

Placówki opieku czo wychowawcze

12 960,00

rodki z rezerwy celowej na realizacj zada z zakresu polityki społecznej i
rodziny z przeznaczeniem dla Domu dziecka Nr 2 na zmiany wynikaj ce z
reorganizacji pracy jednostek pomocy społecznej
855.85595

PCS/K/000

GZ

Pozna skie Centrum wiadcze
rodki z bud etu pa stwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.85.2018.4 z dnia 15 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na spłat
dodatku do wiadczenia piel gnacyjnego, realizowanego w oparciu o rz dowy
program wspierania osób pobieraj cych wiadczenie piel gnacyjne

400,00

klasyfikacja
bud etowa

nr zadania

ród.
fin.

wyszczególnienie

2018

B. ZMIANY WYNIKAJ CE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI
B.1. REZERWY

WYDATKI
758.75818

P/B/002

GW

-425 510,00

Wydatki bie ce
Rezerwa celowa na wydatki bie

ce jednostek pomocniczych - osiedli

-425 510,00
-425 510,00

B.3. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI

WYDATKI

425 510,00

Wydział O wiaty
801.80101

Szkoły podstawowe

GW

801.80110
801.80110

Gimnazja
Gimnazja

GW

750.75095

WJPM/B/001

PW

GW

Wydatki bie ce
rodki przekazane do realizacji szkołom podstawowym - rodki z rezerwy
celowej na wydatki bie ce jednostek pomocniczych - osiedli
Przeniesienie rodków mi dzy ródłami finansowania
Przeniesienie rodków mi dzy ródłami finansowania

11 000,00
11 000,00
11 000,00
-2 500,00
2 500,00

Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta

22 810,00

Wydatki bie

22 810,00

ce

Wspieranie działalno ci jednostek pomocniczych Miasta

1 010,00

rodki na zakup ekranu projekcyjnego, aparatu fotograficznego oraz karty
pami ci do aparatu fotograficznego przekazane przez osiedle Sołacz - rodki z
rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek pomocniczych - osiedli

750.75095

WJPM/B/001

GW

Wspieranie działalno ci jednostek pomocniczych Miasta

2 800,00

rodki na skład, druk i kolporta czasopisma osiedlowego przekazane przez
osiedle Rataje - rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek
pomocniczych - osiedli
921.92195

WJPM/B/001

GW

Wspieranie działalno ci jednostek pomocniczych Miasta

5 000,00

rodki na zakup 10 sztuk ławostołów przekazane przez osiedle Sołacz - rodki
z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek pomocniczych - osiedli

921.92195

WJPM/B/001

GW

Wspieranie działalno ci jednostek pomocniczych Miasta

5 000,00

rodki na zamontowanie na WCRS tablicy pami tkowej z informacjami nt.
pomnika poległych Winiarczyków przekazane przez osiedle Winiary - rodki z
rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek pomocniczych - osiedli

926.92695

WJPM/B/001

GW

Wspieranie działalno ci jednostek pomocniczych Miasta

4 000,00

rodki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania
przekazane przez osiedle Pi tkowo - rodki z rezerwy celowej na wydatki
bie ce jednostek pomocniczych - osiedli
926.92695

WJPM/B/001

GW

Wspieranie działalno ci jednostek pomocniczych Miasta

5 000,00

rodki na uzupełnienie piasku w strefach bezpiecze stwa na placach zabaw
na terenach powierzonych osiedlu do korzystania i zarz dzania przekazane
przez osiedle Strzeszyn - rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce
jednostek pomocniczych - osiedli

600.60016

ZDM/B/001

GW

Zarz d Dróg Miejskich

391 700,00

Wydatki bie ce
Zarz dzanie drogami publicznymi oraz wewn trznymi
rodki na projekt i mota lustra drogowego na ul. Chojnickiej przekazane przez
osiedle Kiekrz - rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek
pomocniczych - osiedli

391 700,00
3 500,00

klasyfikacja
bud etowa

nr zadania

ród.
fin.

600.60016

ZDM/B/001

GW

Zarz dzanie drogami publicznymi oraz wewn trznymi
rodki na projekt i wykonanie uspokojenia ruchu na ul. Rubie od ronda
Moraczewskich do ul. Sielawy przekazane przez osiedle Naramowice - rodki
przeniesione na inne przedsi wzi cie osiedlowe

600.60016

ZDM/B/001

GW

Zarz dzanie drogami publicznymi oraz wewn trznymi
rodki na popraw bezpiecze stwa na przej ciu dla pieszych przy SP nr 48
przekazane przez osiedle Naramowice - rodki przeniesione na inne
przedsi wzi cie osiedlowe

-5 000,00

600.60016

ZDM/B/001

GW

Zarz dzanie drogami publicznymi oraz wewn trznymi
rodki na projekt przej cia dla pieszych przez ul. Łu yck przy ul. Dziewanny
przekazane przez osiedle Naramowice - rodki przeniesione na inne
przedsi wzi cie osiedlowe

-5 000,00

600.60016

ZDM/B/001

GW

Zarz dzanie drogami publicznymi oraz wewn trznymi
rodki na projekt uspokojenia ruchu na ul. Rubie od ul. Juranda do tunelu pod
torami kolejowymi przekazane przez osiedle Naramowice - rodki przeniesione
na inne przedsi wzi cie osiedlowe

-7 755,00

600.60016

ZDM/B/001

GW

Zarz dzanie drogami publicznymi oraz wewn trznymi
rodki na uspokojenie ruchu i poprawa bezpiecze stwa w niebezpiecznych
miejscach na terenie osiedla przekazane przez osiedle Naramowice - rodki
przeniesione z innych przedsi wzi osiedlowych

28 755,00

600.60016

ZDM/B/001

GW

Zarz dzanie drogami publicznymi oraz wewn trznymi
rodki na remont ulic i chodników przekazane przez osiedle Rataje - rodki z
rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek pomocniczych - osiedli

375 000,00

600.60016

ZDM/B/001

GW

Zarz dzanie drogami publicznymi oraz wewn trznymi
rodki na remont nawierzchni chodników w ul. Kurpiowskiej przekazane przez
osiedle Sołacz - rodki z rezerwy celowej na wydatki bie ce jednostek
pomocniczych - osiedli

13 200,00

600.60016

ZDM/B/001

GW

Zarz dzanie drogami publicznymi oraz wewn trznymi
rodki na mał architektur oraz elementy poprawiaj ce bezpiecze stwo
pieszych przekazane przez osiedle Stare Miasto - rodki przeniesione na inne
przedsi wzi cie osiedlowe

-150 000,00

600.60016

ZDM/B/001

GW

Zarz dzanie drogami publicznymi oraz wewn trznymi
rodki na ziele w pasach drogowych przekazane przez osiedle Stare Miasto rodki przeniesione na inne przedsi wzi cie osiedlowe

-100 000,00

600.60016

ZDM/B/001

GW

Zarz dzanie drogami publicznymi oraz wewn trznymi
rodki na ziele w pasach drogowych oraz mał architektur i elementy
poprawiaj ce bezpiecze stwo pieszych przekazane przez osiedle Stare Miasto
- rodki przeniesione z innych przedsi wzi osiedlowych

250 000,00

600.60016

ZDM/B/001

GW

Zarz dzanie drogami publicznymi oraz wewn trznymi
rodki na remont chodnika ul. Murawa na odcinku od ul. Sołtysiej do ul.
Słowia skiej przekazane przez osiedle Stare Winogrady - rodki przeniesione
na inne przedsi wzi cie osiedlowe

-30 000,00

600.60016

ZDM/B/001

GW

Zarz dzanie drogami publicznymi oraz wewn trznymi
rodki na remont nawierzchni jezdni i osiedlowych chodników przekazane
przez osiedle Stare Winogrady - rodki przeniesione z innych przedsi wzi
osiedlowych

wyszczególnienie

Ponadto:
w zał. Nr 2 WYDATKI BUD ETU
Dział 710 Działalno usługowa
Rozdział 71095 Pozostała działalno
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza si wydatki statutowe o kwot 540,00 zł jednocze nie zwi kszaj c wiadczenia na rzecz osób fizycznych o t sam
kwot

2018

-11 000,00

30 000,00

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalno
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza si wiadczenia na rzecz osób fizycznych o kwot 17.200,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o
kwot 2.000,00 zł jednocze nie zwi kszaj c wydatki statutowe o t sam kwot

