W zał. Nr 2 i 3 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:
Numer zad.
inwestycyjnego
Wydatki ogółem:
z tego:
Wydatki na zadania gminy:
z tego:
Wydatki na zadania własne gminy:
z tego:
Wydatki bieŜące:
Klasyfik.

010
01095

Wyszczególnienie

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów

o kwotę w zł
21 730 453,00
14 663 935,00
14 662 935,00
4 110 918,00
-11 012,00
-11 012,00
1 988,00

Środki z przeznaczeniem na zwrot dotacji nienaleŜnie pobranej przez
producentów rolnych w latach ubiegłych

Samorządy pomocnicze

-13 000,00

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

600
60004

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Zarząd Transportu Miejskiego

846 164,00
1 568 820,00
1 568 820,00

Dodatkowe środki na:
- dzierŜawę działek na Dworcu Śródka do których Miasto
utraciło tytył prawny
- zwiększenie stawki na zakup usług komunikacyjnych od MPK
Sp. z o.o.
- utrzymanie zieleni na dworcach autobusowych
Środki otrzymane od samorządów pomocniczych przenosi się do zadań
majątkowych

60016

Drogi publiczne gminne
Zarząd Dróg Miejskich
Dodatkowe środki na podniesienie standardu i częstotliwości letniego
oczyszczania pasów drogowych na wyznaczonych ciągach drogowych w
okresie trwania Mistrzostw EURO 2012

150 000,00
1 387 540,00
50 000,00
-18 720,00

-482 876,00
-522 457,00
250 000,00

Przeniesienie:
- części środków planowanych na wypłatę odszkodowań za grunty
przejęte na podstawie art. 73 ustawy "Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną" z 13.10.1998 r. do zadania
majątkowego nr GKM/ZDM/392 rozdz. 60017 gmina własna)

-300 000,00

- środków planowanych na bieŜące utrzymanie Placu Wolności do rozdz.
70005 (gmina własna)do dyspozycji Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami

-21 500,00

Środki od samorządów pomocniczych przenosi się do wydatków
majątkowych

-450 957,00

Samorządy pomocnicze

39 581,00

Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

60017

60095

Drogi wewnętrzne
Zarząd Dróg Miejskich

-200 000,00
-200 000,00

Przeniesienie części środków planowanych na wypłatę wynagrodzeń za
bezumowne korzystanie z gruntu do zadania majatkowego nr
GKM/ZDM/392 (rozdz. 60017 gmina własna)

-200 000,00

Pozostała działalność
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej

-39 780,00
-39 780,00

Środki przeznaczone na zewnętrzną pomoc prawną przenosi się do
rozdz. 70005 (gmina własna)

630
63003

Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Środki od samorządów pomocniczych

63095

Pozostała działalność
Promocja turystyki
Środki przenosi się do rozdz. 92113 (gmina własna) do CK
"Zamek" na utrzymanie 7 infokiosków
Samorządy pomocnicze
Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

700
70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-40 000,00
-1 500,00
-1 500,00
-38 500,00
-40 000,00

1 500,00

4 553 891,00
4 553 891,00

Środki przeznacza się na:
- opłacenie podatku VAT - zamiana nieruchomości pomiędzy Centrum
Łacina sp.z.o.o a miastem Poznań
Przenosi się środki z:
- rozdz. 60095 (gmina własna) z przeznaczeniem na usługi prawnicze
wynikące z planowanego podpisania umów zamiany nieruchomości
gruntowych
- rozdz. 60016 (gmina własna) z przeznaczeniem na bieŜące
utrzymanie czystości na terenie Placu Wolności
Ograniczenie wydatków

710
71095

Działalność usługowa
Pozostała działalność
Rewitalizacja obszarów miejskich

4 583 611,00

39 780,00
21 500,00
-91 000,00

206 788,00
206 788,00
206 788,00

Przeniesienie środków z zadania majątkowego nr KP/KP/5 w rozdz.
70005 (gmina własna) na program "Rzeka w Mieście" z przeznaczeniem
na aktywizację terenów nadwarciańskich

160 000,00

w tym: projekty UE

46 788,00

Urealnia się plan projektu "Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby
rewitalizacji w Polsce " o niewykorzystane środki w 2011 roku

750
75023

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Środki przenosi się do rozdziału 92114 (gmina własna) do
Wydawnictwa Miejskiego "Posnania" na druk publikacji "2011.
Sytuacja społeczno-gospodarcza"

-413 071,00
15 000,00
-40 000,00

Środki przenosi się na projekt "CSI EUROPE - ZrównowaŜone
Inwestycje Miejskie w Europie"
Środki na odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
Ograniczenie wydatków

Projekty UE

-8 407,00
525 000,00
-470 000,00

8 407,00

Wprowadza się nowy projekt "CSI EUROPE - ZrównowaŜone
Inwestycje Miejskie w Europie" w ramach programu URBACT II

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Środki przenosi się do rozdziału 92114 (gmina własna) do
Wydawnictwa Miejskiego "Posnania" na uruchomienie punktu
informacji miejskiej na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica
Środki przenosi się do projektu "Design z Wielkopolski - promocja
kultury regionu"
Ograniczenie wydatków

w tym: projekty UE
Zwiększa się plan projektu "Design z Wielkopolski - promocja kultury
regionu". Środki przeznacza się na koszty niekwalifikowane zwiększenie podatku VAT o 1%

75095

Pozostała działalność
Środki od samorządów pomocniczych
Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli
Środki od samorządów pomocniczych
Ograniczenie wydatków

Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta
w tym: projekty UE

-350 000,00
-50 000,00

-4 918,00
-300 000,00

4 918,00
4 918,00

-78 071,00
5 820,00

-89 000,00
1 000,00
-90 000,00

25 306,00
25 306,00

Urealnia się plan projektu "Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji
- szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i
Regionie, w latach 2011-2012"

Samorządy pomocnicze

-20 197,00

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

754
75412

75416

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Ochotnicze straŜe poŜarne
Dodatkowe środki dla OSP Krzesiny i OSP Głuszyna w związku z
rozszerzeniem
zakresu
działań
ratowniczych
(owady
błonkoskrzydłe)
StraŜ Miejska

-32 700,00
6 000,00

3 300,00

Środki od samorządów pomocniczych dla StraŜy Miejskiej - Referat
Piątkowo na zakup fotopułapki.

75495

Pozostała działalność
Bezpieczne Miasto
Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej z
przeznaczeniem na działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa
w
placówkach
oświatowych
i
dofinansowaniem zakupów
inwestycyjnych w StraŜy Miejskiej

Środki na gadŜety poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców

-42 000,00
-38 985,00
-42 000,00
3 015,00

Samorządy pomocnicze

-3 015,00

Przenosi się środki do "Bezpiecznego Miasta"

758
75818

RóŜne rozliczenia
-4 268 250,00
Rezerwy ogólne i celowe
-4 268 250,00
Rezerwa celowa na:
-4 268 250,00
- przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań
-1 116 961,00
wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE
Na projekty realizowane w róŜnych działach klasyfikacji
budŜetowej
- samorządy pomocnicze, z tego:

-576 289,00

∗ zadania realizowane samodzielnie przez samorządy pomocnicze oraz
przekazane do realizacji Miejskim Jednostkom
Organizacyjnym

-187 088,00

∗ przeniesienie do wydatków majątkowych - zmiana przeznaczenia
części rezerwy

-389 201,00

- odszkodowania za grunty
- rozwój systemu pieczy zastępczej

-2 375 000,00
-200 000,00

Na zadania realizowane w dziale 852
801
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

441 488,00
185 012,00

Placowki samorządowe

185 012,00

Środki z programu "Bezpieczne Miasto" na dofinansowanie
zainstalowania monitoringu wizyjnego - Szkoły Podstawowe Nr 12 i 62

80104

8 000,00

Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych

177 012,00

Przedszkola

38 583,00

Placowki samorządowe

38 583,00

Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych

80110

Gimnazja

220 893,00

Placowki samorządowe
w tym: projekty UE

188 893,00
60 400,00

Urealnia się o środki niewykorzystane w 2011 roku plan projektu
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "
Spełniamy nasze marzenia" - Gimnazjum Nr 20.
Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych

Samorządy pomocnicze

60 400,00

128 493,00
32 000,00

Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

80195

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

-3 000,00
-3 000,00

803
80395

Szkolnictwo wyŜsze
Pozostała działalność

-160 000,00
-160 000,00

Ograniczenie wydatków

851
85149

Ochrona zdrowia
Programy profilaktyki zdrowotnej

550 000,00
900,00

Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych

85153

Zwalczanie narkomanii

100 000,00

Środki na realizację programu "Szkoła wolna od przemocy" oraz
dofinansowanie punktu konsultacyjno-diagnostycznego dotyczącego
HIV-AIDS.

85154

85195

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

650 000,00

Przeklasyfikowanie środków z rozdziału 85195 na dodatkowe patrole
Policji

200 000,00

Środki miedzy innymi na letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy z rodzin z
problemami alkoholowymi oraz sportowe zajęcia pozalekcyjne

450 000,00

Pozostała działalność
Środki na dodatkowe patrole Policji przenosi się do rozdz.85154

Samorządy pomocnicze

-200 900,00
-200 000,00
-900,00

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

852
85203

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Ośrodki wsparcia
Środki na odprawy dla zwalnianych pracowników w Dziennych Domach
Pomocy Społecznej w związku z ich przekształceniem w Zespół
Dziennych Domów Pomocy Społecznej
Środki na odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku Dziennego
Domu Pomocy Społecznej nr 4 dla członka rodziny
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 Klub Promień -środki od
samorządów pomocniczych

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej

712 149,00
60 094,00
60 094,00
38 694,00

14 800,00
6 600,00

17 000,00

Zwiększa się wydatki związane ze zwrotem do budŜetu państwa
nienaleŜnie pobranych świadczeń

85219

Ośrodki pomocy społecznej
Przeniesienie środków z zadania majątkowego nr ZSS/MOPR/9 w rozdz.
85219 (gmina własna)

85295

-55 518,00
94 482,00

Ograniczenie wydatków

-150 000,00

Pozostała działalność
Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych

690 573,00
-11 400,00

Przeniesienie środków do rozdz. 92114 z przeznaczeniem dla
Wydawnictwa Miejskiego Poznania na wydanie publikacji dotyczącej
dyskryminacji osób niepełnosprawnych
Środki od samorządów pomocniczych

Obsługa wypłaty świadczeń (Poznańskie Centrum Świadczeń)

-13 900,00
2 500,00

100 025,00

Przeklasyfikowanie środków z wydatków majątkowych do bieŜących w
związku z wyborem oferenta na dostawę zestawów komputerowych,
których wartość jednostkowa nie przekracza 3.500 zł (granicznej
wartości środka trwałego)

Pomoc państwa w zakresie doŜywiania
Środki z budŜetu państwa
Centrum Inicjatyw Senioralnych

w tym: projekty UE
Urealnienie planu projektu "RECO - Regiony we współpracy na rzecz
poprawy jakości Ŝycia osób starszych" o środki niewykorzystane w roku
2011
Urealnienie planu projektu "AWAKE - aktywne starzenie się oparte na
wiedzy i doświadczeniu" o środki niewykorzystane w roku 2011

853
85305

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
śłobki
Przeniesienie środków z rezerwy celowej na program opieki nad dziećmi
do lat 3 z przeznaczeniem na zabezpieczenie 300 miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 w wysokości po 400 zł miesięcznie na kaŜde dziecko w
placówkach niepublicznych działających na terenie miasta Poznania
wybranych w drodze otwartego konkursu ofert
Środki dla Zespołu śłobków nr 4 - odszkodowanie z PZU

85307

Dzienni opiekunowie

585 400,00
16 548,00
16 548,00
13 529,00

3 019,00

114 479,00
758 979,00

720 000,00

38 979,00

200 000,00

Środki z rezerwy celowej na zatrudnienie od lipca br. 6 dziennych
opiekunów zgodnie z programem opieki nad dziećmi do lat 3

85395

Pozostała działalność
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w tym: projekty UE

-844 500,00
75 500,00
75 500,00

Urealnia się plan projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Poznaniu" o niewykorzystane środki w 2011 roku

Rezerwa celowa na program opieki nad dziećmi do lat 3
Przenosi się środki do:

900
90001

-920 000,00

- rozdz. 85305 na realizację "Poznańskiego programu opieki nad
dziećmi do lat 3"

-720 000,00

- rozdz. 85307 na zatrudnienie od lipca br. 6 dziennych opiekunów
zgodnie z programem opieki nad dziećmi do lat 3

-200 000,00

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

501 391,00
-46 000,00
-46 000,00

Wprowadza się poŜyczkę z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na "
Remont wałów przeciwpowodziowych i międzywala rzeki Warty budowa zabezpieczeń lewobrzeŜnego wału przeciwpowodziowego ścianka szczelna"
jednocześnie zmniejszając wkład własny Miasta
Ograniczenie wydatków

90002

Gospodarka odpadami
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej
w tym: projekty UE

500 000,00

-500 000,00
-46 000,00

704 230,00
704 230,00
704 230,00

Zgodnie z projektem przenosi się środki z zadania majątkowego nr
GKM/GKM/276

90003

Oczyszczanie miast i wsi
Samorządy pomocnicze

-3 000,00
-3 000,00

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zarząd Zieleni Miejskiej

-132 461,00
-98 461,00

Środki od samorządów pomocniczych
Ograniczenie wydatków

51 539,00
-150 000,00

Samorządy pomocnicze

-34 000,00

Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

90013

Schroniska dla zwierząt
Usługi komunalne
Dodatkowe środki na:
- podatek od nieruchomości z tytułu wejścia w posiadanie części działek
pod nowe schronisko dla zwierząt na ul. Kobylepole
- opłatę z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości przy ul.
Słowackiego

90095

Pozostała działalność
Usługi Komunalne
Dodatkowe środki na:
- zorganizowanie systemu tymczasowych toalet w centrum Miasta
w trakcie trwania Mistrzostw EURO 2012
- opłatę z tytułu trwałego zarządu na nieruchomościach przy ul.
Berwińskiego oraz Słowackiego

Ochrona środowiska
w tym: projekty UE
Urealnia sią plany projektu "Świadomie i Sprawiedliwie- Gra Miast i
kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju " - o
niewykorzystane środki w 2011 roku
Ograniczenie wydatków

Gospodarowanie mieniem miasta

17 419,00
17 419,00
11 985,00
5 434,00

-38 797,00
63 937,00
57 000,00
6 937,00

-54 618,00
119 382,00
119 382,00
-174 000,00
-70 000,00

Ograniczenie wydatków

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej
Środki
na
zorganizowanie
systemu
tymczasowych
toalet
zlokalizowanych w okolicach Stadionu Miejskiego oraz drogach
prowadzących do stadionu w trakcie trwania Mistrzostw EURO 2012

41 884,00
27 000,00

Zwiększenie planu przedsięwzięcia
"Pamięć historyczna" o
niewygasające środki z 2011 roku z przeznaczeniem na przeprowadzenie
remontu pomników nad Rusałką oraz rozpoczęcie prac przy pomniku
"Harcerzy nad Maltą"

Samorządy pomocnicze

14 884,00

-20 000,00

Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

852 000,00

Zadania z zakresu kultury

852 000,00

Środki przeznacza się na współpracę z organizacjami pozarządowymi
Środki od samorządów pomocniczych

92113

Centra kultury i sztuki
Centrum Kultury Zamek
Środki z rezerwy celowej przeznaczone na utrzymanie rezultatu projektu
"Przebudowa Sali Wielkiej celem efektywnego wykorzystania
dziedzictwa kulturowego" dofinansowanego ze środków PO
"Infrastruktura i Środowisko" w związku z rozpoczęciem przygotowań
do uruchomienia obiektu i realizacji programu kulturalnego
Środki z rozdz. 63095 na utrzymanie 7 infokiosków powstałych w
projekcie "System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce"
Środki od samorządów pomocniczych

92114

Pozostałe instytucje kultury
Wydawnictwo Miejskie "Posnania"
Środki z rozdz. 75023 na druk publikacji pt. "2011. Sytuacja społeczno gospodarcza"
Środki z rozdz. 75075 na uruchomienie punktu informacji miejskiej na
terenie Portu Lotniczego Poznań - Ławica
Środki z rozdz. 85295 na wydanie publikacji dotyczącej osób
niepełnosprawnych
Środki z rozdz 92195 na przygotowanie i druk czwartej wersji językowej
"Przewodnika po historii i zabytkach w Poznaniu" (wersja hebrajska)
Środki z rozdz. 92695 na przygotowanie i druk publikacji "Host City
Guide" na Euro 2012
Środki z rozdz 92195 na organizację uroczystości - jubileusz 80-tych
urodzin Krystyny Miłobędzkiej

92118

92120

92195

1 728 950,00

850 000,00
2 000,00

954 400,00
954 400,00

895 000,00

40 000,00
19 400,00

188 400,00
188 400,00
40 000,00
50 000,00
13 900,00
20 000,00
120 000,00
8 000,00

Przeniesienie środków na zadanie majątkowe nr KSZ/WMPOS/1

-63 500,00

Muzea

10 000,00

Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych
Środki na zwiększenie liczby uroczystych odpraw konnych wart przed
Odwachem podczas Euro 2012

10 000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

-95 000,00

Środki od samorządów pomocniczych
Ograniczenie wydatków

55 000,00
-150 000,00

Pozostała działalność
Zadania z zakresu kultury

-180 850,00
-1 823 000,00

Środki przenosi się do następujących podziałek klasyfikacji budŜetowej:
- do rozdz.92105 z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami
pozarządowymi
- do rozdz.92114 dla Wydawnictwa Miejskiego "Posnania" na
przygotowanie i druk czwartej wersji językowej "Przewodnika po
historii i zabytkach w Poznaniu" (wersja hebrajska)
- do rozdz. 92114 dla Estrady Poznańskiej na dofinansowanie projektów
artystycznych dla mieszkańców Poznania we współpracy z Telewizją
Publiczną
- do rozdz. 92118 dla Wielkopolskiego Muzeum Walk
Niepodległościowych na zwiększenie liczby uroczystych odpraw
konnych wart przed Odwachem podczas Euro 2012
- do rozdz. 92114 z przeznaczeniem na organizację uroczystości jubileusz 80-tych urodzin Krystyny Miłobędzkiej
Ograniczenie wydatków

-850 000,00
-20 000,00

-135 000,00

-10 000,00
-8 000,00
-800 000,00

Projekty UE, z tego:
CREA.RE-Kreatywne Regiony

1 793 866,00
179 959,00

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

1 613 907,00

Urealnia sią plany projektów o niewykorzystane środki w 2011 roku

Samorządy pomocnicze

-151 716,00

Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

925
92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody
Ogrody botaniczne i zoologiczne
Palmiarnia Poznańska
Środki z odszkodowania wypłaconego za niewłaściwe zabezpieczenie
terenu przez firmę organizującą obchody 100-lecia Palmiarni przeznacza
się na usunięcie szkód powstałych w wyniku poŜaru w czasie pokazu
fajerwerków.
Ograniczenie wydatków

926
92601

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Samorządy pomocnicze
Środki z innych podziałek klasyfikacji budŜetowej
Wprowadza się darowiznę na rzecz jednostki pomocniczej Miasta
Morasko- Radojewo

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zadania z zakresu kultury fizycznej
Środki od samorządów pomocniczych na imprezy sportowe
Przeniesienie środków do rozdz. 85154 (gmina własna)

92695

-116 630,00
-116 630,00
-116 630,00
63 370,00
-180 000,00

-502 719,00
21 531,00
21 531,00
21 211,00
320,00

-202 352,00
-202 352,00
-2 352,00
-200 000,00

Pozostała działalność
UEFA EURO 2012

-321 898,00
-136 000,00

Środki przenosi się do rozdz. 92114 (gmina własna) z przeznaczeniem
na przygotowanie i druk publikacji przygotowanej na UEFA EURO
2012 pod nazwą Host City Guide

-120 000,00

Środki przenosi się do rozdz. 75410 (powiat własny) z przeznaczeniem
na z przeznaczeniem na zakup bezdotykowych detektorów napięcia

Gospodarowanie mieniem miasta

-16 000,00
-9 000,00

Ograniczenie wydatków

Samorządy pomocnicze

-176 898,00

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)
600
60004

10 552 017,00

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Zarząd Transportu Miejskiego
GKM/ZTM/488

7 879 525,00
180 580,00
180 580,00
18 220,00

Modernizacja infrastruktury przystankowej
Środki od samorządów pomocniczych
Wprowadza się nowe zadanie:

GKM/ZTM/515

Zabudowa dziedzińca wewnętrznego budynku przy ul. Matejki 59

162 360,00

Środki na wybudowanie zadaszenia wewnętrznego dającego
oszczędności w kosztach eksploatacji budynku.
60016
GKM/ZDM/191

Drogi publiczne gminne
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych,
pochodzących z powierzchni ulic

6 295 945,00
6 421 931,00
-290 000,00

Przeniesienie części środków do zadań majątkowych w rozdz. 90015
(gmina i powiat własny)

GKM/ZDM/353

Budowa chodników

633 207,00

Środki od samorządów pomocniczych
GKM/ZDM/419

Przebudowa utwardzonych ulic gminnych

-21 276,00

Środki od samorządów pomocniczych

GKM/ZDM/457

Nabycie
gruntów
objętych
zagospodarowania przestrzennego

miejscowymi

planami

6 000 000,00

Dodatkowe środki na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości, w
tym wykup części nieruchomości zapisanej w KW PO1P/00101192/4
stanowiącej fragment I ramy komunikacyjnej

GKM/ZDM/536

Wprowadza się nowe zadanie:
Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej
(obwodowa) do torów tramwajowych

100 000,00

Środki na opracowanie dokumentacji technicznej; prace budowlane w
2013 roku
Samorządy pomocnicze

-125 986,00

NM_GLW/NM_GLW/3

Modernizacja chodnika na ul. Smolnej

-30 940,00

NM_GLW/NM_GLW/4

Modernizacja ul. Średniej

-71 500,00

NM_GLW/NM_GLW/5

Budowa parkingu przy ul. Główna - Rynek Wschodni

NM_ZEG/NM_ZEG/18

Budowa chodnika na os. Stare śegrze

-3 500,00
-17 000,00

JE_KSM/JE_KSM/11
NM_KPG/NM_KPG/4
JE/STR/JE_STR/7
NM_CHR/NM_CHR/16

Opracowanie projektu, wprowadzenie etapowe zgodnie z
projektem Strefy Uspokojonego Ruchu na Osiedlu
Projekt ronda u zbiegu ulic:Pokrzywno, Garaszewo, Jarosłwska,
Nowotarska
Opracowanie koncepcji ścieŜki rowerowej chodnika od ul.
Krajaneckiej do SP NR 1
Budowa chodników na os. Chartowo

-13 322,00
19 276,00

-5 000,00
-4 000,00

Środki przekazuje się do innych zadań majątkowych miejskich jednostek
organizacyjnych

60017

GKM/ZDM/392

Drogi wewnętrzne
Zarząd Dróg Miejskich
Wprowadza się nowe zadania:
Wykupy gruntów

1 403 000,00
1 403 000,00
500 000,00

Środki na nabycie gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne pod ulicami:
śaglową, Fregatową, Prabucką i Dereniową

GKM/ZDM/405

Fontanna na Pl. Wolności

903 000,00

Dodatkowe środki na wykonanie, niezaleŜnej od stropu parkingu,
konstrukcji podpierającej konstrukcję fontanny umoŜliwią zakończenie
realizacji zadania

700
70001

Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne
Wprowadza się poŜyczkę z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na "
MontaŜ kolektorów słonecznych wraz z instalacją na czterech
budynkach powtarzalnych w Poznaniu przy ul.Głuszyna 123, 123A,
123B, 123C

70005
KP/KP/5

-270 000,00
0,00
0,00

108 000,00

jednocześnie zmniejszając wkład własny Miasta

-108 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Rzeka w mieście - działania aktywizujące tereny nadrzeczne

-270 000,00
-270 000,00

Przenosi się środki do rozdz. 71095 (gmina własna) na wydatki bieŜące
(160.000,00 zł) i majątkowe (110.000,00 zł)

710
71095
KP/KP/5

Działalność usługowa
Pozostała działalność
Rzeka w mieście - działania aktywizujące tereny nadrzeczne

110 000,00
110 000,00
110 000,00

Przeniesienie środków z rozdz. 70005 (gmina własna)

754
75416

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
StraŜ miejska
SMMP/SMMP/1 Zakupy inwestycyjne

8 620,00
20 000,00
20 000,00

Środki z programu "Bezpieczne Miasto" na dofinansowanie zakupu
motoroweru elektrycznego

75495
ZKB/ZKB/14

Pozostała działalność
Bezpieczne Miasto
Zakup sprzętu sportowego
Środki (w tym od samorządów pomocniczych 1.380,00 zł)
przenosi się do Zarządu Zieleni Miejskiej i Policji

-11 380,00
-11 380,00
-11 380,00

758
75818
P/P/13

RóŜne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa celowa na samorządy pomocnicze
∗ przeniesienie z wydatków bieŜących - zmiana przeznaczenia
części rezerwy
∗ zadania realizowane samodzielnie przez samorządy pomocnicze
oraz przekazane do realizacji Miejskim Jednostkom
Organizacyjnym

801
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Placówki samorządowe
Wprowadza się nowe zadania ze środków od samorządów
pomocniczych:
Szkoła Podstawowa Nr 1 - modernizacja terenu pomiędzy
JE_STR/SP1_ZS9/1
boiskami
JE_POD/SP62/5

Szkoła Podstawowa Nr 62 - modernizacja pomieszczeń szkolnych

SM_NAR/SP35/5

Szkoła Podstawowa Nr 35 - wymiana okien

NM_WPM/SP46/4 Szkoła Podstawowa Nr 46 - zakupy inwestycyjne

80104
GR_STG/P70/1

SM_MOR/P184/1
SM_JSM/P174/2
SM_JSM/P182/4
SM_WPN/P37/2
SM_WPN/P181/2
SM_WPN/P185/2

80110

Przedszkola
Placówki samorządowe
Przedszkole Nr 70 - doposaŜenie placu zabaw
Dodatkowe środki od samorządów pomocniczych
Wprowadza się nowe zadania ze środków od samorządów
pomocniczych:
Przedszkole Nr 184 - odwodnienie placu zabaw
Przedszkole Nr 174 - zakupy inwestycyjne
Przedszkole Nr 182 - przebudowa i modernizacja łazienki
Przedszkole Nr 37 - zakupy inwestycyjne
Przedszkole Nr 181 - zakupy inwestycyjne
Przedszkole Nr 185 - zakupy inwestycyjne

60 000,00
60 000,00
60 000,00
389 201,00

-329 201,00

266 541,00
75 041,00
75 041,00

5 000,00
7 261,00
50 000,00
12 780,00
51 500,00
51 500,00
2 000,00

10 000,00
10 000,00
19 000,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00

Gimnazja
Placówki samorządowe

140 000,00
140 000,00

GR_JUN/GM58/8

Gimnazjum Nr 58 - zakup i rozbudowa monitoringu szkolnego

-12 000,00

GR_JUN/GM58/4

Gimnazjum Nr 58 - zakupy inwestycyjne
Gimnazjum nr 63 - modernizacja boiska sportowego
Zadanie przenosi się do Zarządu Zieleni Miejskiej

12 000,00
-30 000,00

JE_SOL/GM63/1

Wprowadza się nowe zadania:
SM_PTK/GM12/1

Gimnazjum Nr 12 - modernizacja boiska sportowego

160 000,00

Środki od samorządów pomocniczych
OW/GM33/3

Gimnazjum Nr 33 - montaŜ stacjonarnej siłowni zewnętrznej
Środki z programu "Bezpieczne Miasto"

10 000,00

851
85111

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Wprowadza się nowe zadanie:

ZSS/ZSS/39

Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych Zakładu Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul.Dojazd 34 dla
potrzeb Odziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych

2 500 000,00
2 500 000,00

2 500 000,00

Środki przeznacza się na dostosowanie istniejących pomieszczeń
szpitalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu przy ul.Dojazd 34 w związku
z likwidacją szpitala przy ul.Szkolnej w celu zapewnienia ciągłości
dostępu do hematologicznych usług medycznych

852
85219
ZSS/MOPR/9

Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
Zakupy inwestycyjne

-194 507,00
-94 482,00
-94 482,00

Srodki przenosi się do wydatków bieŜących w rozdz. 85219 (gmina
własna)

85295
PSC/PSC/3

Pozostała działalność

-100 025,00

Zakupy inwestycyjne

-100 025,00

Przeklasyfikowanie środków z wydatków majątkowych do bieŜących w
związku z wyborem oferenta na dostawę zestawów komputerowych,
których wartość jednostkowa nie przekracza 3.500 zł (granicznej
wartości środka trwałego)

853
85305

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
śłobki

28 000,00
28 000,00

Wprowadza się środki od samorządów pomocniczych na zadanie:
ZSS/ZL1/7

900
90001
GKM/ZDM/350

Zespół śłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie - etap I

28 000,00

180 886,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00

Przeniesienie środków z wydatków niewygasających z upływem 2011 r.
do planu br. - wydłuŜony od zaplanowanego okres realizacji robót

90002

GKM/GKM/276

Gospodarka odpadami
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej
w tym: projekty UE
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania
Zgodnie z projektem przenosi się środki na wydatki bieŜące w rozdz.
90002 (gmina własna)

-704 230,00
-704 230,00
-704 230,00
-704 230,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

195 116,00

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej

25 000,00

Wprowadza się nowe zadania finansowane ze środków samorządów
pomocniczych:

GKM/ZLP/539

Zakup i montaŜ nowego wyposaŜenia na Leśnym Placu Zabaw (przy
górce)

GKM/ZLP/540

Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os.
Pawła Strzeleckiego
Zarząd Zieleni Miejskiej
Wprowadza się nowe zadanie:

ZZM/ZZM/76

Modernizacja i wzrost atrakcyjności w Parku im. J. Gagarina

5 000,00
20 000,00
154 616,00
10 000,00

Zakup i montaŜ stacjonarnej siłowni zewnętrznej

Środki od samorządów pomocniczych, i tak:
JE_POD/ZZM/1

Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji zieleńca na ul.
Druskienickiej
- nowe zadania

Wykonanie podbudowy betonowej do gry zręcznościowej
GR_GOR/ZZM/5 "piłkarzyki" na placu rekreacyjno - sportowym przy ul.
Leszczyńskiej - Bojanowskiej
NM_RAT/ZZM/3
NM_RAT/ZZM/4

NM_WPM/ZZM/1

Naprawa istniejącej ścieŜki pomiędzy alejką asfaltową a promenadą w
Parku nad Wartą
Budowa ścieŜek ( chodników ) na terenie Parku Rataje
- dodatkowe środki

Budowa siłowni dla seniorów i młodzieŜy oraz utrzymanie
harcerskiej polany biwakowej w Parku Tysiąclecia

144 616,00
-15 500,00

1 100,00
50 000,00
67 316,00

10 000,00

DoposaŜenie i modernizacja małej architektury oraz infrastruktury

SM_PTK/ZZM/2 technicznej(kosze, ławki, oświetlenie) w Parku na os. B.Chrobrego,

1 700,00

Bolesława Śmiałego, Stefana Batorego

JE_SOL/ZZM/2

Modernizacja placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego

Samorządy pomocnicze
Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji zieleńca przy ul.
JE_POD/JE_POD/5
Druskienickiej

90013

Schroniska dla zwierząt
Usługi Komunalne
Wprowadza się nowe zadanie:
GKM/ZUK_SDZ/403 Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne

30 000,00
15 500,00
15 500,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00

Środki pochodzące z darowizny od osoby fizycznej przeznacza się na
zakup urządzeń weterynaryjnych

90015
GKM/ZDM/360

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje
Środki przeniesione z rozdz. 60016 (gmina własna)

240 000,00
240 000,00
240 000,00

921
92114

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe instytucje kultury
Wydawnictwo Miejskie "Posnania"
Zakupy inwestycyjne
Środki przeniesione z wydatków bieŜących z przenaczeniem na
zakupy inwestycyjne dla nowej filii CIM na dworcu PKP, zakup
zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kasy
fiskalnej w związku z rozszerzeniem zakresu działania działu
sprzedaŜy oraz zakup kas fiskalnych związany z koniecznością
uruchomienia dwóch punktów infomacyjno - handlowych w
trakcie Euro 2012

213 500,00
63 500,00

Biblioteki
Biblioteka Raczyńskich
KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich
Środki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką
księgozbiorów Biblioteki do nowego budynku

150 000,00

KSZ/WMPOS/1

92116

926
92601

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Samorządy pomocnicze

63 500,00

150 000,00

-230 548,00
19 452,00
19 452,00

Modernizacja obiektu sportowego ul. Braniewska 23

-27 711,00

SM_NAR/SM_NAR/1

Budowa placu zabaw - Naramowice Rynek

-10 000,00

SM_WPN/SM_WPN/1

Wykonanie i montaŜ urządzeń zabawowych

-8 000,00

JE/STR/JE_STR/9

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krajaneckiej

50 000,00

JE/STR/JE_STR/10

Utworzenie ścieŜki edukacyjno-ekologicznej na ul. Hezjoda

15 163,00

JE_KSM/JE_KSM/10

92695
SM_PTK/SM_PTK/4

Pozostała działalność
Samorządy pomocnicze

-250 000,00
-250 000,00

Budowa kompleksu boisk sportowych
Środki przekazuje się na inne zadania majątkowe do Miejskich
Jednostek Organizacyjnych

-250 000,00

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

1 000,00

852
85295

1 000,00
1 000,00

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę pomocy
finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa
w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne

1 000,00
1 000,00

Wydatki na zadania powiatu:
z tego:
Wydatki na zadania własne powiatu:
z tego:
Wydatki bieŜące:
600
60015

7 066 518,00
7 061 298,00
3 330 999,00

Transport i łączność
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Zarząd Dróg Miejskich

956 700,00
956 700,00
956 700,00

Dodatkowe środki na:
- obowiązkowe opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone
do Urzędu Marszałkowskiego
- podniesienie standardu i częstotliwości letniego oczyszczania
pasów drogowych na wyznaczonych ciągach drogowych w
okresie trwania Mistrzostw EURO 2012
- utrzymanie 2-osobowej brygady interwencyjnej działającej w
ramach Pogotowia Czystości w czasie Mistrzostw EURO 2012

754
75404

75410

261 300,00
45 400,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Komendy wojewódzkie Policji

306 000,00
283 000,00

Przeklasyfikowanie środków z wydatków majątkowych do bieŜących
przeznaczonych na "Dofinansowanie remontu budynku zajmowanego
przez Wydział Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej Policji w
Poznaniu przy ul. Taborowej 22"

100 000,00

Środki z darowizny od Jeronimo Martins Dystrybucja SA
przeznaczone dla Policji na remont budynku komisariatu - Poznań
Nowe Miasto

183 000,00

Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej
Środki na Fundusz Wsparcia z
bezdotykowych detektorów napięcia

75411

650 000,00

przeznaczeniem

16 000,00
na

zakup

Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
Środki miasta z dofinansowania przez Fundusz Wsparcia
przeznaczeniem na zakup bezdotykowych detektorów napięcia

75495

758
75801

16 000,00
z

Pozostała działalność

-9 000,00

Środki na utrzymanie w sprawności technicznej Systemu Monitoringu
Wizyjnego Miasta Poznania przenosi się do rozdz. 75412 (gmina
własna)

-6 000,00

Środki od samorządów pomocniczych przenosi się do innych podziałek
klasyfikacji budŜetowej

-3 000,00

RóŜne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

182 637,00
182 637,00

Środki na zwrot subwencji oświatowej za 2010 i 2011 rok

801
80120

Oświata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
Placówki samorządowe
w tym: projekty UE

885 135,00
459 973,00
459 973,00
44 309,00

Zwiększa się plan XVI Liceum Ogólnokształcącego o środki
niewykorzystane w 2011 r. w ramach programu Erasmus - Structural
Network

44 309,00

Wprowadza się środki na wkład własny poza umową dla XVI Liceum
Ogólnokształcącego w ramach programu Erasmus - Structural Network

140,00

Środki dla VIII LO na najem nieruchomości na cele oświatowe

80130

408 524,00

Środki z programu "Bezpieczne Miasto" na dofinansowanie
zainstalowania monitoringu wizyjnego - XX Liceum Ogólnokształcące

4 000,00

Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych

3 000,00

Szkoły zawodowe

425 162,00

Placówki samorządowe
w tym: projekty UE

425 162,00
425 162,00

Zwiększa się o środki niewykorzystane w 2011 r. plany projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

∗ "Moja samochodówka "- Zespół Szkół Samochodowych

852
85201

35 148,00

∗ "Zespół Szkół Mechanicznych to najlepszy wybór na
przyszłość" - Zespół Szkół Mechanicznych

238 024,00

Środki na realizację projektu "Ciekawiej kształcić to lepiej przygotować
do zawodowej przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki dla Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1

151 990,00

Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Placówki opiekuńczo - wychowawcze

1 138 548,00
743 854,00
195 320,00

Środki z darowizn od sponsorów dla:
- Dom Dziecka nr 1

50 970,00

- Dom Dziecka nr 2

10 400,00

Środki na zabezpieczenie wydatków dot. urlopów dla poratowania
zdrowia pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Karta
Nauczyciela

93 950,00

Środki na realizację szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz
na realizację zadań organizatora pieczy zastępczej

40 000,00

Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu
Zwiększenie dotacji celowej przekazanej powiatom na podstawie
porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci
pochodzących z miasta Poznania w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatów ościennych.
Zwrot dotacji otrzymanej z Powiatu Poznańskiego w związku ze
zmniejszniem liczby dzieci z tego powiatu przebywających w
poznańskich domach dziecka

Placówki niepubliczne
Przeniesienie środków do Domu Dziecka nr 1

588 534,00
576 200,00

12 334,00

-40 000,00

85202

Domy pomocy społecznej

-400 000,00

Domy pomocy społecznej

-400 000,00

Zmniejszenie środków na bieŜące utrzymanie w domach pomocy
społecznej z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru wynikającego z
konieczności zwiększenia dotacji przekazanej powiatom na utrzymanie
dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych

85204

85295

Rodziny zastępcze
Rodziny zastępcze

668 492,00
0,00

w tym: na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

418 000,00

Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu
Zwiększenie dotacji celowej przekazanej powiatom na podstawie
porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci
pochodzących z miasta Poznania w rodzinach zastepczych na
terenie powiatów ościennych

668 492,00

Pozostała działalność
Projekty UE

126 202,00
126 202,00

Wprowadzenie niewykorzystanych środków z 2011 r. w projekcie "Taki
mały a V.I.P."

854
85403

Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Placówki samorządowe
Wprowadza się środki od samorządów pomocniczych

-47 500,00
4 500,00
4 500,00

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego
Placówki samorządowe

-52 000,00
-52 000,00

Środki od samorządów pomocniczych

900
90001

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

-280 000,00
-280 000,00
-280 000,00

Ograniczenie wydatków

921
92114

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe instytucje kultury
Estrada Poznańska
Środki na dofinansowanie projektów artystycznych dla mieszkańców
Poznania realizowanych we współpracy z Telewizją Publiczną
Środki od samorządów pomocniczych

189 479,00
189 479,00
189 479,00
135 000,00
54 479,00

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)

3 730 299,00

600
60015

3 734 799,00
3 734 799,00
3 734 799,00

Transport i łączność
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Zarząd Dróg Miejskich
w tym projekty UE

2 034 676,00

GKM/ZDM/33

GKM/ZDM/37
GKM/ZDM/417

Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyzowań
Dodatkowe środki na wykonanie dwóch miejsc waŜenia pojazdów
cięŜarowych w celu kontroli i eliminacji pojazdów ponadnormatywnie
obciąŜonych z ulic Miasta
Budowa dróg rowerowych
Środki od samorządów pomocniczych
Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC

1 000 000,00

32 000,00
1 540 000,00

Przesunięcie środków niewygasających z upływem 2011 roku do planu
br. z uwagi na wydłuŜenie terminu wydania decyzji środowiskowej

GKM/ZDM/2002

Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul.
Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej

-903 000,00

Zakres rzeczowy będzie zrealizowany niŜszym nakładem środków
finansowych, zaoszczędzone środki przenosi się do zadania
majątkowego nr GKM/ZDM/405
GKM/ZDM/2012

Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska Marcelińska

-8 000 000,00

Zakres rzeczowy będzie zrealizowany niŜszym nakładem środków
finansowych, zaoszczędzone środki przenosi się do zadań
majątkowych nr GKM/ZDM/33 oraz GKM/ZDM/457
Wprowadza się zadania:
GKM/ZDM/47

Modernizacja ul.Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do
ul.Kurpińskiego i etap II od ul.Kurpińskiego do wiaduktu

1 368 000,00

Przesunięcie środków niewygasających z upływem 2011 roku do planu
br. z uwagi na wydłuŜenie terminu wydania decyzji środowiskowej
GKM/ZDM/1902

GKM/ZDM/3891

Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do
ul. Podwale
Przesunięcie środków niewygasających z upływem 2011 roku do planu
br. - złoŜone odwołania od decyzji odszkodowawczych z tytułu przejęcia
nieruchomości leŜących w pasie inwestycji
Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze

2 937 676,00

915 991,00

Przesunięcie środków niewygasających z upływem 2011 roku do planu
br. z uwagi na wydłuŜenie terminu wydania decyzji środowiskowej
GKM/ZDM/5901

Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul.
Krzywoustego oraz budowa przedłuŜenia ul. Hetmańskiej od ronda
śegrze do III ramy komunikacyjnej

4 844 132,00

Przesunięcie środków niewygasających z upływem 2011 do planu br. strona postępowania złoŜyła odwołanie od decyzji Wojewody
Wielkopolskiego do Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Wodnej

754
75404
ZKB/ZKB/16

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji

-70 500,00
-70 500,00
-70 500,00

Przeklasyfikowanie środków z wydatków majątkowych do bieŜących
przeznaczonych na "Dofinansowanie remontu budynku zajmowanego
przez Wydział Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej Policji w
Poznaniu przy ul. Taborowej 22"

-100 000,00

Środki od samorządów pomocniczych z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu:
- samochodu dla Komisariatu Policji Poznań Grunwald - 9.000,00 zł
- samochodu dla Komisariatu Policji Nowe Miasto - 9.000,00 zł
- radiowozu dla Zespołu Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu
Policji Poznań Północ - 11.500,00 zł

801
80120

Oświata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
Placówki samorządowe
Wprowadza się nowe zadanie:
Liceum Ogólnokształcące Nr 20 - wykonanie podłoŜa pod
SM_WPN/LO20/3
urządzenia siłowni zewnętrznej

29 500,00

8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00

Środki od samorządów pomocniczych

854
85406

SM_PTK/PPP4/5

Edukacyjna opieka wychowawcza
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie
specjalne
Wprowadza się nowe zadanie:
Poradnia psychologiczno - pedagogiczna Nr 4 - wymiana stolarki
okiennej

8 000,00
8 000,00

8 000,00

Środki od samorządów pomocniczych

900
90015
GKM/ZDM/36

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na
powiatowych, wojewódzkich i krajowych
Środki przeniesione z rozdz. 60016 (gmina własna)

50 000,00
50 000,00
50 000,00
drogach

50 000,00

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

5 220,00

852
85205

5 220,00
5 220,00

Pomoc społeczna
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5 220,00

5 220,00

Dodatkowe środki z budŜetu państwa na realizację programów
korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Ponadto :
w zał. Nr 3 - Wydatki budŜetu gminy i powiatu na rok 2012 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budŜetowej
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.500,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i
składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.099,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania
bieŜące o tę samą kwotę.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy spółecznej
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.556,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na
rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się dotacje na zadania bieŜące o kwotę 30.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością
statutową o tę samą kwotę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się dotacje na zadania bieŜące o kwotę 2.051,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością
statutową o tę samą kwotę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.335,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na
rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.500,00 zł jednocześnie zwiększając świadczeniami na
rzecz osób fizycznych

w zał. Nr 6 - BudŜet Miasta Poznania na rok 2012 zbiorczo
W planie przychodów :
- zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 22.000.000,00
zł
do kwoty 137.600.000,00 zł, w tym: poŜyczki z WFOŚ i GW o kwotę 608.000,00 zł (montaŜ kolektorów
słonecznych wraz z instalacją na 4 budynkach powtarzalnych w Poznaniu przy ul. Głuszyna 123, 123a, 123b,
123c - 108.000,00 zł; remont wałów przeciwpowodziowych i międzywala rzeki Warty - 500.000,00 zł
w zał. Nr 7 - Zestawienie 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 samorządowych zakładów budŜetowych
- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów
realizacji inwestycji
w zał. Nr 9 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŜetowych oraz dochodów i
wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budŜetowych
- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudŜetowej

