U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA
w sprawie zmian w budŜecie miasta Poznania na rok 2011

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

Wyszczególnienie

Dochody ogółem:
z tego:
Dochody bieŜące ogółem:
z tego:
Dochody bieŜące gminy ogółem:
z tego:

o kwotę w zł

26 763 295,00
4 066 295,00
3 725 605,00

B. Subwencja ogólna z budŜetu państwa
z tego:
§ 2920
Subwencje ogólne z budŜetu państwa

240 000,00

758
75801

240 000,00
240 000,00

RóŜne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

240 000,00

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca
2011 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem
na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieŜących ,
w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych.

D. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa:

3 485 605,00

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania własne

3 420 866,00

§ 2030

Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin

3 420 866,00

852
85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

3 420 866,00
3 420 866,00

D.1.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3111-215/11 z dnia 22
lipca 2011 r. zwiększa się dotację na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w
zakresie doŜywiania"

D.2.

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej

64 739

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

64 739

750
75056

Administracja publiczna
Spis Powszechny i inne

61 103
61 103

Zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45NSP/371/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. wprowadza się dotację przeznaczoną na
wypłatę nagród za wykonanie czynności związanych z narodowym spisem
powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

852
85219

Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej

3 636,00
3 636,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3111-214/11 z dnia 20
lipca 2011 r. zwiększa się dotację przeznaczoną na wypłacanie wynagrodzenia za
sprawowanie opieki, zgodnie z art.. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania.

Dochody bieŜące powiatu ogółem:
z tego:

340 690,00

B. Subwencja ogólna z budŜetu państwa
z tego:
§ 2920
Subwencje ogólne z budŜetu państwa

250 000,00
250 000,00

758
75801

250 000,00
250 000,00

RóŜne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/2p/BKU/11 z dnia 13 lipca
2011 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów z
przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem
remontów bieŜących , w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych.

D. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa:
D.2.

§ 2110
700
70005

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

90 690
90 690
90 690
90 690

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3111-191/11 z dnia 07
lipca 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na uregulowanie zapłaty
odsetek naliczonych od odszkodowania wypłaconego na rzecz osoby fizycznej za
udział wynoszący 5/18 części w działce gruntu wydzielonej pod drogę publiczną
krajową

882

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3111-192/11 z dnia 07
lipca 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot
uregulowanego ze środków własnych Miasta Poznania odszkodowania na rzecz osoby
fizycznej za przejetą część nieruchomości zajętą pod drogę publiczną powiatową

89 808

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

90 690,00

22 697 000,00
22 697 000,00
22 697 000,00

Dochody jednostek budŜetowych oraz inne dochody

22 697 000,00

§ 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 nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości,
dotyczące dochodów majątkowych

22 697 000,00

926
92604

Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej

22 697 000,00
22 697 000,00

Wprowadza się środki ze zwrotu podatku VATz tytułu zrealizowanych przez POSIR
inwestycji.

