U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA
w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2012

W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:
klasyfikacja nr grupy

Wyszczególnienie

Dochody ogółem:
z tego:
Dochody bieżące ogółem:
z tego:
Dochody bieżące gminy ogółem:
z tego:
A. Dochody własne:
z tego:
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

o kwotę w zł

36 286 088,00
-4 845 974,00
-5 425 287,00
7 810 128,00
12 968 802,00

§ 0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

1 010 000,00

600
60004

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy

1 010 000,00
1 010 000,00

Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu

§ 0740
756
75624

Wpływy z dywidend
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dywidendy

3 563 622,00
3 563 622,00
3 563 622,00

Zwiększenie planu dochodów z dywidend od spółek:
- Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.
- Remondis - Sanitech sp. z o. o.
- MPGM S. A.
- Dalkia Poznań S. A.

3 563 622,00
235 200,00
1 323 611,00
2 004 809,00
2,00

§ 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

440 000,00

900
90004

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

440 000,00
440 000,00

Zwiększenie planu dochodów z dzierżaw realizowanych przez Zarząd Zieleni
Miejskiej

§ 0830

Wpływy z usług

600
60004

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy

3 140 000,00
140 000,00
140 000,00

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypożyczania rowerów oraz świadczenia usługi
reklamowej w ramach programu Poznański Rower Miejski

926
92695

Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność

3 000 000
3 000 000

Przenosi się środki z UEFA związane ze Strefą Kibica z § 2700

§ 0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

010
01095

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wprowadza się darowiznę otrzymaną od sponsora konkursu "Zielony Poznań" - firmy
Unilever Polska S. A.

10 988,00
3 000,00
3 000,00

926
92601

Kultura fizyczna i sport
Obiekty Sportowe
Samorządy pomocnicze

7 988
1 050
1 050

Wprowadza się środki z darowizny na rzecz Osiedla Morasko -Radojewo

92695

Pozostała działalność
Samorządy pomocnicze

6 938
6 938

Wprowadza się środki z darowizny na rzecz Osiedla Krzyżowniki-Smochowice

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

4 621 487,00

600
60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

3 000 000,00
3 000 000,00

Środki z rozliczenia podatku VAT:
- za utrzymanie kanalizacji deszczowej
- dotyczącego inwestycji - budowy kanalizacji deszczowej

700
70021

Gospodarka mieszkaniowa
Towarzystwa budownictwa społecznego

3 000 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00

1 051 902,00
1 051 902,00

Wprowadza się zwrot części dopłat do kapitału PTBS sp. z o. o. w związku z
odszkodowaniem przekazanym przez ZDM do PTBS sp. z o. o. za działki wydzielone
pod drogi publiczne.

750
75095

Administracja publiczna
Pozostała działalność
Samorządy pomocnicze
Wprowadza się zwrot za nadpłacone faktury dla Osiedla Umultowo
Wprowadza się środki z tytułu odszkodowania dla Osiedla Nowe Winogrady Południe

801
80105

Oświata i wychowanie
Przedszkola specjalne

675
675
675
59,00
616,00

298 820,00
85 080,00

Wprowadza się środki na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach
niesamorządowych na terenie miasta

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

200 090,00

Wprowadza się środki na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach
niesamorządowych na terenie miasta

80195

Pozostała działalność

13 650,00

Środki pochodzące z wpłat uczestników projektu "Polsko - Rosyjska Wymiana
Młodzieży"

852
85212

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

243 000,00
243 000,00

Wprowadza się środki ze zwrotu dotacji

853
85305

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Żłobki

2 596,00
2 596,00

Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową

900
90004

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wprowadza się odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu dewastacji infrastruktury
zieleni

Samorządy pomocnicze

19 856,00
19 856,00
19 106,00

750

Wprowadza się środki z odszkodowania na rzecz Osiedla Junikowo

925
92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
Ogrody botaniczne i zoologiczne
Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Centrum Likwidacji Szkód
Komunikacyjnych za uszkodzony samochód

4 638,00
4 638,00

§ 2370

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

15 000,00

900
90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami

15 000,00
15 000,00

Rozliczenie środków obrotowych ZZO w związku z likwidacją zakładu i
przekształceniem w spółkę z o. o.

§ 2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

756

75615

5 545,00
5 545,00

5 545,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.220.2012.7 z dnia
26.06.2012 r. zwiększa się środki przeznaczone na zwrot utraconych przez gminy
dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i
rezerwatach przyrody

§ 2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

108 658,00

801
80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola

108 658,00
107 557,00

Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe

80110

Gimnazja

1 101,00

Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe

§ 2990

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego

53 502,00

758
75814

Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe

53 502,00
53 502,00

Wprowadza się środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły
z upływem 2011 r.

A.5.

§ 0900

852

Odsetki

25 000,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

25 000,00

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

25 000,00
25 000,00

Wprowadza się odsetki od zwracanych dotacji

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

-5 229 996,00

§ 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-2 429 996,00

801
80195

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność

A.6.

Urealnia się plan projektu "Akademia małego Poznaniaka"

853
85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność

-598 566,00
-598 566,00
-598 566,00

-1 831 430,00
-1 831 430,00

Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:

-1 831 430,00

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu

-1 831 430,00

§ 2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

801
80195

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
Przenosi się środki na realizację przedsięwzięcia "Polsko-Rosyjska Wymiana
Młodzieży 2012" z rozdz. 92195 z § 2840

900
90095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność

255 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00

200 000,00
200 000,00

Wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Mapa akustyczna miasta Poznania
wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem"

§ 2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

926
92695

Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność

-3 000 000,00
-3 000 000
-3 000 000

Przenosi się środki z UEFA związane ze Strefą Kibica na § 0830

§ 2840

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe
jednostki sektora finansów publicznych

-55 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-55 000,00

Pozostała działalność

-55 000,00

92195

Przenosi się się dotację na realizację przedsięwzięcia "Polsko-Rosyjska Wymiana
Młodzieży 2012" do § 2460

A.7.

Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na
zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

46 322,00

§ 2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

46 322,00

801
80105

Oświata i wychowanie
Przedszkola specjalne

46 322,00
46 322,00

Wprowadza się środki na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach
samorządowych na terenie miasta

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej
z tego:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
§ 2007
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
801
80195

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
Urealnia się plan projektu "Akademia małego Poznaniaka"

853
85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu

-13 235 415,00

-13 776 646,00
-3 391 877,00
-3 391 877,00
-3 391 877,00

-10 384 769,00
-10 384 769,00
-10 384 769,00
-10 384 769,00

§ 2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

568 300,00

801
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

568 300,00
174 000,00

80104

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:
- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"

174 000,00
174 000,00

Przedszkola

52 200,00

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:
- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"

80110

Gimnazja
Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:
- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"

80195

Pozostała działalność
Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:
- Program Comenius Regio

52 200,00
52 200,00

208 800,00
208 800,00
208 800,00

133 300,00
133 300,00
133 300,00

§ 2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

-27 069,00

600
60095

Transport i łączność
Pozostała działalność

-27 069,00
-27 069,00

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:
- SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local
Policies)

Dochody bieżące powiatu ogółem:
z tego:
A. Dochody własne:
z tego:
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

-27 069,00
-27 069,00

579 313,00
720 109,00
85 184,00

§ 0830

Wpływy z usług

20 100,00

852
85202

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej

20 100,00
20 100,00

Środki za udostępnianie pomieszczeń Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych

§ 0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

8 510,00

852
85201

Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo - wychowawcze

8 510,00
8 510,00

Wprowadza się środki z darowizn dla Domu Dziecka Nr 2 (7.461 zł) oraz Domu
Dziecka Nr 3 (1.049 zł)

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

48 857,00

754
75495

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Pozostała działalność

45 047,00
45 047,00

Środki z tytyułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie

852
85201

Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo - wychowawcze

3 810,00
3 140,00

Środki orzymane przez Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w ramach programu "W pogoni
za wiedzą"

85202

Domy pomocy społecznej
Środki z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej

670,00

§ 2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

7 717,00

801
80102

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe specjalne

7 529,00
493,00

Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe

80111

Gimnazja specjalne

725,00

Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe

80120

Licea ogólnokształcące

5 218,00

Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe

80123

Licea profilowane

707,00

Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe

80130

Szkoły zawodowe

386,00

Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe

851

Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85156

188,00
188,00

Wprowadza się zwrot niewykorzystanych dotacji

A.6.

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

634 925,00

§ 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-176 314,00

852
85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

-176 314,00
-176 314,00

Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację
projektów:
- Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim

-176 314,00
-176 314,00

§ 2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych

811 239,00

852
85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

811 239,00
811 239,00

Wprowadza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację prgramu "Aktywny samorząd"

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej
z tego:

-515 150,00

§ 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-999 116,00

852
85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

-999 116,00
-999 116,00

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:
- Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim

-999 116,00
-999 116,00

§ 2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

483 966,00

801
80120

Oświata i wychowanie
Licea ogólnokształcące

483 966,00
4 263,00

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:
- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"

80130

Szkoły zawodowe
Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:
- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego

80140

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:
- Program Leonardo da Vinci

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:
z tego:
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
§ 2130
własnych powiatu
852
85204

Pomoc społeczna
Rodziny zastępcze

4 263,00
4 263,00

139 200,00
139 200,00
139 200,00

340 503,00
340 503,00
340 503,00

374 354,00
12 850,00
12 850,00
12 850,00
12 850,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.318.2012.3 z dnia 7
września 2012 r. zwieksza się dotację celową na realizację resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Szkolenie rodzin zastępczych, osób
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego"

D.2.

§ 2110

700
70005

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

361 504,00
361 504,00

-12 576,00
-12 576,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.321.2012.4 z dnia 7
września 2012 r. zmniejsza się dotację celową, jednocześnie zwiększając dotację
inwestycyjną

754
75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej

374 080,00
374 080,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.313.2012.3 z dnia 11
września 2012 r. zwiększa się dotację celową na wypłatę zryczałtowanego
ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, którzy w
okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., ze względu na
realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas
Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo
określoną tygodniową normę czasu służby

273 342,00

Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.338.2012.4 z dnia
14 września 2012 r. oraz FB-I.3111.321.2012.4 z dnia 7 września 2012 r. zwieksza się
dotację celową z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za nadgodziny zwiazane z
działaniami podczas Turnieju UEFA EURO 2012 - Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu

100 738,00

Dochody majątkowe ogółem:
z tego:
Dochody majątkowe gminy ogółem:
z tego:
A. Dochody własne:
A.4.

Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

§ 6660

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

900
90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami

41 132 062,00
25 611 987,00
25 753 782,00
25 779 981,00

2 019 623,00

285 000,00
285 000,00

Rozliczenie środków z inwestycji realizowanych przez ZZO w związku z likwidacją
zakładu i przekształceniem w spółkę z o. o.

921
92113

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Centra kultury i sztuki

1 734 623,00
1 734 623,00

Rozliczenie środków z podatku VAT w związku z realizowanym projektem
"Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania
dziedzictwa kulturowego"

§ 6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego

23 760 358,00

758
75814

Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe

23 760 358,00
23 760 358,00

Wprowadza się środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły
z upływem 2011 r.

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

-26 199,00

§ 6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-26 199,00

853
85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność

-26 199,00
-26 199,00

A.6.

Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację
projektów:
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej
z tego:

-26 199,00
-26 199,00

-141 795,00

§ 6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-141 795,00

853
85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność

-141 795,00
-141 795,00

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu

Dochody majątkowe powiatu ogółem:
z tego:
A. Dochody własne:
A.4.
§ 6680

-141 795,00
-141 795,00

15 520 075,00
16 357 499,00

Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

16 507 499,00

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego

16 507 499,00

758
75814

Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe

16 507 499,00
16 507 499,00

Wprowadza się środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły
z upływem 2011 r.

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

-150 000,00

§ 6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-150 000,00

852
85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

-150 000,00
-150 000,00

A.6.

Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację
projektów:
- Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej
z tego:

-150 000,00
-150 000,00

-850 000,00

§ 6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-850 000,00

852
85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

-850 000,00
-850 000,00

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:
- Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:
z tego:
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
§ 6410
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
700
70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.321.2012.4 z dnia 7
września 2012 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na
współfinansowanie kosztów "zaprojektowania i wykonania dźwigu osobowego oraz
zamontowania go w istniejącym szybie dźwigowym w budynku Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego przy placu Wolności 17"

-850 000,00
-850 000,00

12 576,00
12 576,00
12 576,00
12 576,00
12 576,00

