W zał. Nr 2, 3, 4 ,5 i 7 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Klasyfik.

Numer zad. WPI

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem:
z tego:
Wydatki na zadania gminy:
z tego:
Wydatki na zadania własne gminy:
z tego:
Wydatki bieŜące:
600
60004

o kwotę w zł
13 785 459
7 217 533
7 217 533
1 997 451

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Zarząd Transportu Miejskiego

748 000
100 000
100 000

Outsourcing windykacji części naleŜności przez Kancelarię
STATIMA oraz popodział wpływów i dodatkowego wynagrodzenia
radców prawnych ZTM z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

60016

Drogi publiczne gminne
Zarząd Dróg Miejskich
Remonty na drogach objętych powodzią

648 000
656 000

Środki od samorządów pomocniczych

648 000
8 000

Samorządy pomocnicze

-8 000

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

750
75075

Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Przedsięwzięcia sportowe maksymalizujące efekt promocji
Miasta Poznania w kraju i zagranicą

386 723
400 000

75095

Pozostała działalność
Samorządy pomocnicze

-13 277
-13 277

754
75416

Wprowadza się środki otrzymane z tytułu nadpłaconej energii
elektrycznej dla samorządu pomocniczego Morasko
Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

-13 291

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
StraŜ Miejska

54 500
54 500

Zwiększenie środków na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych
Zwiększenie wydatków związanych z zakupem okularów dla
nowozatrudnionych pracowników przy obsłudze monitoringu
Zwiększenie wydatków w celu nadania cech pojazdów
uprzywilejowanych pojazdom uŜytkowanym przez StraŜ Miejską, a
takŜe uzyskania uprawnień przez straŜników do prowadzenia
pojazdów uprzywilejowanych (specjalistyczne badania lekarskie i
psychologiczne) oraz zakup dodatkowych elementów
umundurowania straŜników.

758
75818

RóŜne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa celowa na:

14

9 500
6 000

39 000

-8 255 833
-8 255 833
-8 255 833

- wydatki bieŜące, związane z realizacją zadań przez placówki i
szkoły w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty

-8 549 112

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania krysysowego

293 279

801
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Placówki samorządowe
Wprowadza się środki z Narodowego Centrum Kultury na program
"Śpiewająca Polska"
Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych

Placówki niesamorządowe
Wprowadza się środki z rezerwy celowej na zwiększenie
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez inny niŜ samorząd organ

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Placówki niesamorządowe
Wprowadza się środki z rezerwy celowej na zwiększenie
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez inny niŜ samorząd organ
Zwrot nadpłaconych dotacji

80104

Przedszkola
Przedszkola samorządowe - zakłady budŜetowe
Wprowadza się środki z rezerwy celowej na 7% podwyŜki
wynagrodzeń nauczycieli od 01.09.2010 r.
Przenosi się środki na zadanie OW/SP36/4
Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych

80105

5 718
5 000
1 500 000
1 500 000

140 312
140 000
140 000
312
1 516 612
1 351 912
1 349 112
-4 500
7 300

Placówki niesamorządowe

164 700

Dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego za dzieci z Poznania uczęszczające do
przedszkoli w innych gminach

164 700

Przedszkola specjalne

Placówki niesamorządowe
Wprowadza się środki z rezerwy celowej na zwiększenie
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez inny niŜ samorząd organ
Zwrot nadpłaconych dotacji

80106

5 305 698
1 510 718
10 718

Inne formy wychowania przedszkolengo
Placówki niesamorządowe

73 668
70 000
70 000
3 668

-166 680
-166 680

Wprowadza się środki z rezerwy celowej na zwiększenie
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez inny niŜ samorząd organ

80110

Gimnazja
Placówki samorządowe

2 184 758
6 758

Wprowadza się środki z Narodowego Centrum Kultury na program
"Śpiewająca Polska"

5 718

Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych

1 040

Placówki niesamorządowe
Wprowadza się środki z rezerwy celowej na zwiększenie
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez inny niŜ samorząd organ

80195

Pozostała działalność
Pozostałe zadania

2 178 000

46 310
50 000

Przygotowanie opracowania (Studium Wykonalności) - do
dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Poznański Klaster
Edukacyjny - wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw
zaangaŜowanych w procesie wspomagania kształcenia poprzez
rozwój poznańskiej sieci kooperacji w zakresie machatroniki i
odnawialnych źródeł energii"
Zadania z zakresu oświaty

Środki od samorządów pomocniczych dla placówek
Samorządy pomocnicze
Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji
803
80395

Szkolnictwo wyŜsze
Pozostała działalność
Wprowadza się środki od gminy Suchy Las na badania naukowe i
prace rozwojowe dotyczące funkcjonowania i kierunków rozwoju
aglomeracji poznańskiej w 2010 r.,
jednocześnie zmniejszając wkład własny Miasta

852
85202

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej

50 000

1 310

1 310
-5 000

0
0
7 500
-7 500

1 521 407
1 500 000

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

85203

Ośrodki wsparcia
Ośrodki wsparcia

6 407
6 407

Wypłata odprawy rentowej oraz ekwiwalent za niewykorzystany
urlop

85219

854
85404

Ośrodki pomocy społecznej

15 000

Środki na prace naprawcze i serwisowe pojazdów do przewozu osób
niepełnosprawnych

15 000

Edukacyjna opieka wychowawcza
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
Placówki niesamorządowe

2 000
2 000
2 000

Wprowadza się środki z rezerwy celowej na zwiększenie
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez inny niŜ samorząd organ

900
90002

90004

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Zakład Zagospodarowania Odpadów

1 758 598
1 760 000
1 760 000

Wprowadza się dotację bieŜą w związku z ubytkiem dochodów za
składowanie odpadów - REMONDIS deklaruje ilość odpadów
przywoŜonych w miesiącu o 2/3 mniejszą

1 760 000

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Samorządy pomocnicze

-1 402
-1 402

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

921
92118

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Muzea
Muzeum Walk Niepodległościowych
Dotacja na:
-oznakowanie 150 mogił Powstańców Wielkopolskich
-dofinansowanie publikacji o roboczym tytule "To oni tworzyli
Solidarność"

54 592
67 000
67 000
47 000
20 000

92195

Pozostała działalność
Samorządy pomocnicze

-12 408
-12 408

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody
Ogrody botaniczne i zoologiczne
Ogród Zoologiczny

925
92504

240 000
210 000
210 000

Środki przeznacza się na poprawienie przejazdu kolejkami
niskopodwoziowymi dla zwiedzających ogród

Palmiarnia Poznańska
Remont placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Wilsona
926
92601

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Samorządy pomocnicze

30 000
30 000

181 766
-7 834
-7 834

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

92695

Pozostała działalność
Zadania z zakresu kultury fizycznej
Wynajem stadionu lekkoatletycznego od Towarzystwa
Sportowego"OLIMPIA"
Przedsięwzięcie związane z organizacją oraz uczestnictwem Miasta
w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym,krajowym i
międzynarodowym, w tym: starania o organizację w Poznaniu
Letnich MłodzieŜowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku

-100 000

-10 400

Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŜetowej

-12 222

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Zarząd Transportu Miejskiego
GKM/ZTM/444

300 000

Samorządy pomocnicze
Wprowadza się środki z tytułu pobierania opłat za korzystanie
z kortów tenisowych przez jednostkę pomocniczą KrzyŜowniki
- Somochowice
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)
600
60004

189 600
200 000

Zakupy inwestycyjne

1 822

5 220 082
-770 000
40 000
40 000
40 000

Zwiększa się środki z uwagi na wzrost kursu walutowego Euro

60016
GKM/ZDM/314

Drogi publiczne gminne
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa infrastruktury drogowejStrzeszyn_L

-810 000
-810 000
-810 000

Zadanie zostało wykonane mniejszym nakładem środków
finansowych

700
70001
GKM/ZKZL/88

Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Renowacja kamienic

5 200 000
5 200 000
5 200 000

Środki przeznacza się na wykonanie robót związanych ze zmianą
sposobu uŜytkowania i dostosowania jej do potrzeb przyszłego
uŜytkownia

801
80101
OW/OW/32

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Placówki samorządowe

490 500
490 500
486 000

Modernizacje boisk sportowych przy szkołach podstawowych

486 000

Środki pochodzą z zadnia OW/OW37 oraz OW/OW/35

80104

OW/PS36/4
851
85111
ZSS/ZOZ/43

GKM/ZOZ/1

900
90001
GKM/GKM/1841

Przedszkola
Placówki samorządowe
Wprowadza się nowe zadanie:
Zakupy inwestycyjne
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Wprowadza się nowe zadanie:
DposaŜenie Oddziału Dermatologii
Zakup wyposaŜenie dla Odz. Dermatologii w budynku przy ul.
Szkolnej
Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto
Środki przenosi się na zadanie ZSS/ZOZ/43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka"

4 500
4 500
4 500
0
0
232 900

-232 900

262 075
-643 520
-643 520
-700 000

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przewiduje
zapłatę 50% kwoty w 2010 r., pozostała część w 2011 r.

GKM/ZDM/185

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacjji sanitarneji
deszczowej wraz z budowa drógii chodnikówna terenie os.
Księdza Skorupki

56 480

Zwiększenie planu na 2010 r. o niewykorzystane środki
niewygasające z upływem 2009 r. - wydłuŜony proces opracowania
dokumentacji

90013

Schroniska dla zwierząt
Usługi Komunalne
GKM/ZUK_SDZ/464 Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne

0
0
-12 184

Oszczędności na zakupach inwestycyjnych

GKM/ZUK_SDZ/404 Schronisko dla zwierząt - modernizacja szpitalika dla psów

12 184

Zwiększenie środków na remont - wymiana instalacji kanalizacyjnej

90095

GKM/ZUK425

Pozostała działalność
Usługi Komunalne
Wprowadza się nowe zadania:

905 595
905 595

Modernizacja lejka łazarskiego

905 595

Wprowadzenie zadania do budŜetu na 2010 r. z uwagi na
zaskarŜenie decyzji o warunkach zabudowy do SKO i niemoŜność
dotrzymania terminu realizacji wydatków niewygasających za 2009
r.

926
92601

92695

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Samorządy pomocnicze

37 507
31 587
31 587

SM_KOS/SM_KOS/12

Modernizacja boiska sportowego

-6 313

SM_KOS/SM_KOS/13

Wykonanie i montaŜ urządzeń zabawowych

14 400

SM_PZA/SM_PZA/5

Wykonanie i montaŜ urządzeń zabawowych wielofunkcyjnych

13 500

SM_PZA/SM_PZA/3

Opłotowanie boiska wielofunkcyjnego

10 000

Pozostała działalność
Samorządy pomocnicze

5 920
5 920

NM_GLS/NM_GLS/4 Wykonanie toru rowerowego na terenie obiektu
sportowymprzy ulo.Głuszyna

5 920

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

6 567 926

600
60015

4 577 000
4 577 000
4 577 000

801
80102

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

6 567 926
8 854 626

Remonty dróg objętych powodzią

4 577 000

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe specjalne
Placówki niesamorządowe

3 075 871
80 000
80 000

Wprowadza się środki z rezerwy celowej na zwiększenie
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez inny niŜ samorząd organ

80111

Gimnazja specjalne
Placówki niesamorządowe

85 000
85 000

Wprowadza się środki z rezerwy celowej na zwiększenie
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez inny niŜ samorząd organ

80120

Licea ogólnokształcące
Placówki samorządowe
w tym: projekty UE
Wprowadza się nowy projekt" Mówię, liczę, doświadczam fundamentem sdukacyjnego sukcesu"
Wprowadza się nowy projekt" Pakiet maturalny"
Szkolenie sportowe uczniów LO ZSMS (umowa z Polskim
Związkiem Pływackim)

80123

2 042 871
442 871
354 646
228 549
126 097
88 225

Placówki niesamorządowe

1 600 000

Wprowadza się środki z rezerwy celowej na zwiększenie
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez inny niŜ samorząd organ

1 600 000

Licea profilowane
Placówki niesamorządowe

20 000
20 000

Wprowadza się środki z rezerwy celowej na zwiększenie
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez inny niŜ samorząd organ

80130

Szkoły zawodowe

848 000

Placówki niesamorządowe

848 000

Wprowadza się środki z rezerwy celowej na zwiększenie
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez inny niŜ samorząd organ

852
85201

Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Zwiększenie planu z związku z realizacją URM w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, placówek i jednostek
dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań

16 755
13 295
13 295

85226

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

3 460
3 460

Zwiększenie planu z związku z realizacją URM w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, placówek i jednostek
dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań

854
85403

Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Placówki niesamorządowe

675 000
600 000
600 000

Wprowadza się środki z rezerwy celowej na zwiększenie
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez inny niŜ samorząd organ

85410

Internaty i bursy szkolne
Placówki niesamorządowe

50 000
50 000

Wprowadza się środki z rezerwy celowej na zwiększenie
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez inny niŜ samorząd organ

85417

Szkolne schroniska młodzieŜowe
Placówki niesamorządowe

25 000
25 000

Wprowadza się środki z rezerwy celowej na zwiększenie
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez inny niŜ samorząd organ

921
92106

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Teatry

92114

510 000
10 000

Teatr Polski

10 000

Kampania reklamowa zadania "Europejskie Spotkania Teatralne
Bliscy Nieznajomi"

10 000

Pozostałe instytucje kultury
Estrada Poznańska

500 000
500 000

Dofinansowanie III Międzynarodowego Festiwalu ANIMATOR
wraz z promocją w TVP3

500 000

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)

-2 286 700

600
60015

-1 850 000
-1 850 000
-1 850 000

Transport i łączność
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Zarząd Dróg Miejskich
GKM/ZDM/341
GKM/ZDM/3891

GKM/ZDM/453

801
80120

OW/LO4/274

Przebudowa ul. Winogrady
Przebudowa ulicy została zakończona
Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze
Zapłata 10% kwoty umownej pozostałe wynagrodzenie będzie
regulowane w 2011 roku
Termy Maltańskie- przebudowa dróg i ulicy Krańcowej
WwyŜsze niŜ zaplanowano środki potrzebne na opracowanie
dokumentacji projektowej

Oświata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
Placówki samorzadowe
w tym: projekty UE
Liceum Ogólnokształcące Nr 4 - zakupy inwestycyjne - projekt
"Pakiet maturalny"

-1 100 000
-900 000

150 000

-436 700
-186 700
-186 700
49 300
18 000

OW/LO11/275

OW/OW/37

Liceum Ogólnokształcące Nr 11 - zakupy inwestycyjne projekt "Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem
edukacyjnego sukcesu"
Wprowadza się nowe zadania
Modernizacja boisk sportowych

31 300

-236 000

Środki przenosi się na zadanie OW/OW/32 -Modernizacja boisk
sportowych przy szkołach podstawowych

80130

Szkoły zawodowe
Placówki samorzadowe
OW/OW/35

Modernizacja boisk sportowych

-250 000
-250 000
-250 000

Środki przenosi się na zadanie OW/OW/32 -Modernizacja boisk
sportowych przy szkołach podstawowych

851
85111
ZSS/ZOZ/43

GKM/ZOZ/1

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Wprowadza się nowe zadanie:
DposaŜenie Oddziału Dermatologii
Zakup wyposaŜenie dla Odz. Dermatologii w budynku przy ul.
Szkolnej
Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto
Środki przenosi się na zadanie ZSS/ZOZ/43

0
0
232 900

-232 900

Ponadto :
w zał. Nr 3 - Wydatki budŜetu gminy i powiatu na rok 2010 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budŜetowej
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę1.627,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 90.101,00 zł jednocześnie zwiększa się § 6220
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.030,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z
działalnością statutowa o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 10.60000 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i
składki od nich naliczane o tę samą kwotę

w zał. Nr 8 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji
inwestycji dla zakładów budŜetowych
- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
w zał. Nr 9 - Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
-dokonuje się korekty planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym
w zał. Nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów
własnych jednostek budŜetowych
- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudŜetowej
w zał. Nr 11 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji
w latach 2010-2012
-dokonuje się korekty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji
w latach 2010-2012
w zał. Nr 12 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budŜetu unii europejskiej oraz innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- dokonuje się korekty projektów unijnych
w zał. Nr 13 - UpowaŜnienie do zaciągnięcia przez prezydenta miasta zobowiązań w zakresie realizowanych
-dokonuje się korekty upowaŜnień do zaciągnięcia przez Prezydenta Miasta zobowiązań w zakresie realizowanych
zadań

