UZASADNIENIE
Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok podyktowana jest:
I. Zmianą, jak niżej:
1. Po stronie dochodów zwiększa się dz. 600 – Transport i łączność, rozdz.
60004 – Lokalny transport zbiorowy, § 6257 (Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego) o kwotę 1 063 857,00 zł, tytułem refundacji poniesionych
wydatków za 2018 rok na realizację zadania pn. „Unowocześnienie transportu
miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami
niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Budowa
centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska
Polskiego a Dworcową”,
2. Po stronie wydatków zwiększa się dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601
– Obiekty sportowe, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 1 063 857,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego
przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.
II. Po stronie wydatków zwiększa się dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 –
Obiekty sportowe, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 785 743,32 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja Basenu
Miejskiego”. Źródłem finansowania wydatków są wolne środki o których mowa w
art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
III. Zmianą, jak niżej:
1. Po stronie dochodów zwiększa się dz. 600 – Transport i łączność, rozdz.
60016 – Drogi publiczne gminne, § 6257 (Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego) o kwotę 800 287,12 zł,
2. Po stronie wydatków zwiększa się dz. 600 – Transport i łączność, rozdz.
60016 – Drogi publiczne gminne, § 6627 (Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę
800 287,12 zł na zadaniu pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego
Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na
terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Budowa ścieżek rowerowych wraz
z infrastrukturą (Powiat Ostrowski – partner projektu)”,
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VIII.

w wyniku braku planowanej do końca 2018 roku wpłaty środków przez Instytucję
Zarządzającą.
Zmianą po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095
– Pozostała działalność, jak niżej:
1. Zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł, z tego:
§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe)
o kwotę 5 000,00 zł,
§ 4300 (Zakup usług pozostałych)
o kwotę 30 000,00 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł, z tego:
§ 4179 (Wynagrodzenia bezosobowe)
o kwotę 5 000,00 zł,
§ 4309 (Zakup usług pozostałych)
o kwotę 30 000,00 zł,
z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją projektu pn.
„Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi
działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020.
Zmianą, jak niżej:
1. Po stronie dochodów zwiększa się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.
80101 – Szkoły podstawowe, § 2400 (Wpływy do budżetu pozostałości
środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej) o kwotę 15 352,00 zł,
2. Po stronie wydatków zwiększa się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.
80101 – Szkoły podstawowe, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę
15 352,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 4,
w wyniku niewykorzystanej w 2018 roku całości darowizny otrzymanej od
Fundacji Kulczyk Foundation przeznaczonej na usługi cateringu.
Zmianą po stronie wydatków, w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, jak niżej:
1. Zmniejsza się § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 500 000,00 zł na zadaniu pn. „Wypłata odszkodowań osobom
fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz
Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”,
2. Zwiększa się § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych) o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.
„Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod
drogi publiczne i nowe inwestycje lub budynków do adaptacji”.
Zmianą załącznika nr 5 – „Przychody i rozchody budżetu miasta na 2019 rok”,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W przychodach § 950 (Wolne
środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), zwiększa się o kwotę
785 743,32 zł.
Zmianą załącznika nr 6 – „Wykaz nakładów majątkowych na 2019 rok”, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
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IX. Zmianą załącznika nr 7 – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2019
rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

Uchwała ta stanowi podstawę do dokonania zmian w planach finansowych
jednostek.

PREZYDENT MIASTA
/…/
BEATA KLIMEK
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