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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESINSKIEGO ZA 2016 ROK 

 

L DOCHODY 

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

Jak wynika ze sprawozdania za 2016 rok dotyczącego wykonania dochodów (załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały), dochody zaplanowane w kwocie 67.011.059,95 zł  zostały wykonane w kwocie 

67.388.593,99 4,  co stanowi 100,56 % planu z tego: 

a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie 63.377.826,95 zł  zostały wykonane w kwocie 

63.567.293,31 zł, co stanowi 100,30 % planu, w tym: 

a. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację  zadań  finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały zaplanowane 

w kwocie 83.998,00 zł  nie wpłynęły do budżetu, 

b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.633.233,00 zł  zostały wykonane w kwocie 

3.821.300,68 zł, co stanowi 105,18 % planu, w tym: 

a. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację  zadań  finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie zostały zaplanowane, 

a wpłynęły do budżetu w kwocie 99.076,50 zł. 

PLAN ł  WYKONANIE DOCHODÓW 
ZA 2016 ROK 
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000 
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10 000 000,00 
PLAN WYKONANIE 
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63 377 826,95 
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DOCHODY 
MAJĄTKOWE 

WYKONANIE PLAN 

31 402 530,00 

31 402 530,00 
f - 

8 676 554,95 

479 434,02 

24 933 964,00 

WYKONANIE 

PLAN 

25 754 356,58 

1 998 011,00 

1 752 273,39 
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PLAN ł  WYKONANIE DOCHODÓW 
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE 

I MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK 

PLAN ł  WYKONANIE DOCHODÓW 
WG ŹRÓDŁA OTRZYMANIA ZA 2016 ROK 

35 000 000,00 
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25 000 000,00 

20 000 000,00 8 

15 000 000,00 

10 000 000,00 

5 000 000,00 
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Dotacje celowe Subwencja Dochody Środki pozyskane 
z budżetu państwa ogólna własne z dodatkowych 

źródeł  
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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU Powhyru WRZESINSKIEGO ZA 2016 ROIK 

 

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 8.676.554 95 z1 

wykonane w kwocie 8.479.434,02 zł, co stanowi 97,73 % planu, 

PLAN I WYKONANIE 
DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA 

ZA 2016 ROK 

10 000 000,00 

S 000 000,00 
8 6'76 554,95 

6 000 000,00 

4 000 000,00 

2 000 000,00 

0,00 

PLAN WYKONANIE 

z tego: 

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat zaplanowane w kwocie 8.037.058,95 zł,  otrzymano w kwocie 7.875.062,36 zł, 

a wykonano w kwocie 7.855.477,42 zł,  co stanowi 97,74 % planu. Dotacja z zakresu 

administracji rządowej realizowana była w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji 

budżetowej: 

Dział  Nazwa działu Rozdział  Nazwa rozdziału Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

010 
Rolnictwo 
i łowiectwo 

01005 
Prace geodezyjno - 

urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

21 10 738,00 738,00 100,00% 

700 
Gospodarka 

mieszkaniowa 
70005 

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

2110 230 423,00 216 689,32 94,04% 

710 
Działalność  
usługowa 

71012 
Zadania z zakresu geodezji 

i kartografii 
2110 192 500,00 191 183,40 99,32% 

71015 Nadzór budowlany 2110 468 400,00 468 400,00 100,00% 

750 
Administracja 

publiczna 

75011 Urzędy wojewódzkie 2110 134 622,00 134 622,00 100,00% 

75045 Kwalifikacja wojskowa 2110 24 000,00 21 642,32 90,18% 

754 

Bezpieczeństwo 
publiczne 
i ochrona 

przeciwpożarowa 

75411 
Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej 
2110 3 453 129,00 3 453 105,86 99,99% 

755 
Wymiar 

sprawiedliwości 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 2110 185 400,00 180 622,80 97,42% 

801 
Oświata 

i wychowanie 

80102 Szkoły podstawowe specjalne 2110 7 068,15 5 136,58 72,67% 

80110 Gimnazja 2110 8499,77 6723,62 79,10% 

80111 Gimnazja specjalne 2110 9 499,83 4 770,35 50,22% 
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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WIDZEW POWIATU WRZESINSKIEGO ZA 2016 ROK 

Dział  Nazwa działu Rozdział  Nazwa rozdziału Paragraf Plan Wykonanie % 
wykonania 

851 Ochrona zdrowia 85156 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia 

2110 I 905 131,00 I 754 195,88 92,08% 

852 Pomoc spoleczna 

85203 Ośrodki wsparcia 2110 1 132 999,20 1 132 999,20 100,00% 

85205 
Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

2110 4400,00 4400,00 100,00% 

853 
Pozostale zadania 

w zakresie polityki 
społecznej 

85321 
Zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności 
2110 238 875,00 238 875,00 100,00% 

85334 Pomoc dla repatriantów 2110 41 374,00 41 373,09 99,99% 

Razem 8 037 058,95 7 855 477,42 97,74% 

Z kwoty 7.875.062,36 zł, kwotę  19.584,94 zł  jako zwrot niewykorzystanych środków 

pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe: 

Starostwo Powiatowe —rozdział  70005 4.233,68 zł, 
". Starostwo Powiatowe —rozdział  71012 1.316,60 zł, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej —rozdział  75411 23,14 zł, 
V.  Starostwo Powiatowe — rozdział  75515 4.777,20 zł, 
%7  Zespół  Szkół  Specjalnych —rozdział  80102 1.931,57 zł, 

Zespół  Szkół  Zawodowych nr 2 — rozdział  80110 1.776,15 zł, 
•7  Zespół  Szkół  Specjalnych — rozdział  80111 

s7  Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny— rozdział  85156 

4.729,48 zł, 
794,80 zł, 

Powiatowy Urzqd Pracy — rozdział  85156 1,72 zł, 
Rodzinny Dom Dziecka— rozdział  85156 0,40 zł, 

%( Zespół  Szkół  Politechnicznych — rozdział  85156 0,20 zł. 
Niewykorzystana dotacja w kwocie 19.584,94 zł  została zwrócona na konto Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 13 stycznia 2017 roku. 

2. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień  z organami administracji 

rządowej zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł  otrzymano w kwocie 840,00 zł,  co stanowi 42,00 % 

planu. Dotacja realizowana była w niżej wymienionym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej: 

Dział  Nazwa działu Rozdzial Nazwa rozdziału Paragraf Plan Wykonanie % 
wykonania 

750 
Administracja 

publiczna 
75045 Kwalifikacja wojskowa 2120 2 000,00 840,00 42,00% 

Razem 2 000,00 840,00 42,00% 

3. na realizację  bieżących zadań  własnych powiatu zaplanowane w kwocie 294.064,00 zł, 

otrzymano w kwocie 293.994,00 zł, a wykonano w kwocie 292.461,51 zł  co stanowi 99,46 % 
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SPRAWOZDANIE ROCZNE  Z  WYKONANIA BUDZETU POWIATU WRZESINSKIEGO ZA 2016 ROK 

planu. Dotacja zaplanowana została w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji 

budżetowej: 

Dział  Nazwa dział u Rozdzia ł  Nazwa rozdziału Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

801 
Oświata 

. 
i wychowanie 

80120 Licea ogólnoksztalcące 2130 12 000,00 12 000,00 100,00% 

80130 Szkoły zawodowe 2130 36 000,00 35 999,04 99,99% 

852 Pomoc społeczna 

85202 Domy pomocy społecznej 2130 209 545,00 209 475,00 99,97% 

85204 Rodziny zastępcze 2130 36 519,00 34 987,47 95,81% 

Rizem 294 064,00 292 461,51 99,46% 

Z kwoty 293.994,00 zł, kwotę  1.532,49 zł  jako zwrot niewykorzystanych środków 

pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe: 

• Zespól Szkól Politechnicznych — rozdział  80130 0,43 zł, 

• Zespól Szkól Zawodowych nr 2 — rozdzial 80130 0,53 zł, 

,7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie — rozdział  85204 1.531,53 zł. 

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.532,49 zł  została zwrócona na konto Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 13 stycznia 2017 roku. 

4. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją  

dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa 

w wychowaniu dzieci zaplanowane w kwocie 343.432,00 zł  otrzymano w kwocie 335.449,28 zł, 

a wykonano w kwocie 330.655,09 zł,  co stanowi 96,28 %  planu. Dotacja zaplanowana została 

w niżej wymienionym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Dział  Nazwa działu Rozdzial Nazwa rozdzialu Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

852 Pomoc społeczna 

85201 
Placówki opiekuńczo - 

wychowawcze 
2160 16 564,00 16 424,80 99,16% 

85204 Rodziny zastępcze 2160 326 868,00 314 230,29 96,13% 

Razem 343 432,00 330 655,09 96,28% 

Z kwoty 335.449,28 zł, kwotę  4.794,19 zł  jako zwrot niewykorzystanych środków 

pieniężnych przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe: 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie —rozdział  85201 139,20 zł, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie —rozdział  85204 4.654,99 zł. 

Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.794,19 zł  została zwrócona na konto Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 13 stycznia 2017 roku. 
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H. Subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 31.402.530,00 zł,  otrzymana w kwocie 

31.402.530,00 zł,  co stanowi 100,00 % planu. 

PLAN ł  WYKONANIE 
SUBWENCJI OGÓLNEJ 

ZA 2016 ROK 

30 000 000,00 

25 000 000,00 

20 000 000,00 

15 000 000,00 

10 000 000,00 

5 000 000,00 

0,00 

PLAN • WYKONANIE 

Subwencja ogólna realizowana była w następującym dziale i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Dzial Nazwa dział u Rozdział  Nazwa rozdzialu Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

758 

Różne 
rozliczenia 

75801 
Część  oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

2920 27 389 406,00 27 389 406,00 100,00% 

758 75803 
Część  wyrównawcza 

subwencji ogólnej 
dla powiatów 

2920 3 054 522,00 3 054 522,00 100,00% 

758 75832 
Część  równoważąca 
subwencji ogólnej 

dla powiatów 
2920 958 602,00 958 602,00 100,00% 

Razem 31 402 530,00 31 402 530,00 100,00% 
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HI. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 24.933.964,00 zł  wpłynęły do budżetu 

w kwocie 25.754.356,58 zł,  co stanowi 103,29 % planu, 

PLAN ł  WYKONANIE 
DOCHODÓW WŁASNYCH 

ZA 2016 ROK 

25 000 000,00 

20 000 000,00 

15 000 000,00 

10 000 000,00 

5 000 000,00 

0,00 

PLAN •WYKONANIE 

z tego: 

1. Udział),  powiatów w podatkach stanowiqcych dochód budżetu państwa zostaly zaplanowane 

w kwocie 14.272.872,00 zł,  przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie 

14.654.273,85 zł,  co stanowi 102,67 % planu, 

z tego: 

a) podatek dochodowy od osób fizycznych 

Dzial Nazwa działu Rozdział  Nazwa rozdzialu Paragraf Plan Wykonanie %  
wykonania 

756 

Dochody od osób 
prawnych, od osób 

fizycznych jod 
innych jednostek 
nie posiadających 

osobowości 
prawnej oraz 

wydatki związane 
z ich poborem 

75622 
Udzialy powiatów 

w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

0010 13 422 872,00 13 650 804,00 101,70% 

Razem 13 422 872,00 13 650 804,00 101,70% 

b) podatek dochodowy od osób prawnych 

Dział  Nazwa dziab u Rozdział  Nazwa rozdział u Paragraf Plan Wykonanie 
°A 

wykonania 

756 

Dochody od osób 
prawnych, od osób 

fizycznych i od 
innych jednostek 
nie posiadających 

osobowości 
prawnej oraz 

wydatki związane 
z ich poborem 

75622 
Udzialy powiatów 

w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

0020 850 000,00 1 003 469,85 118,06% 

Runi 850 000,00 I 003 469,85 118,06% 
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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESINSKIEGO ZA 2016 ROK 

2. Dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 3.519.972,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 

3.822.196,76 zł, co stanowi 108,59 % planu, z tego: 

1) wpływy 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 zaplanowano w kwocie 268.881,00 zł,  wplynęly do budżetu 

w kwocie 279.243,62 zł,  co stanowi 103,85 %  planu. Wpływy z dochodów najmu i dzierżawy 

to czynsze najmu lokali, mieszkań, garaży, gruntu, pomieszczeń  kuchennych i magazynu 

w Domu Pomocy Społecznej. Wynajem powierzchni pod automaty, pracownie, sklepik szkolny, 

plac manewrowy do nauki jazdy, sale lekcyjne i gimnastyczne, aulę  szkolną, boisko do piłki 

nożnej ze sztuczną  nawierzchnią. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane i wykonane 

w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Dział  Nazwa działu Rozdział  Nazwa rozdział u Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

700 
Gospodarka 

mieszkaniowa 
70005 

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

0750 102 011,00 110 092,83 107,92% 

801 
Oświata i 

wychowanie 

80120 Licea ogólnokształcące 0750 19 119,00 18 794,80 98,30% 

80130 Szkoły zawodowe 0750 101 303,00 103 959,60 102,62% 

80140 

Centra kształcenia 
ustawicznego i praktycznego 
oraz ośrodki dokształcania 

zawodowego 

0750 588,00 587,94 99,99% 

852 Pomoc społeczna 

85202 Domy pomocy społecznej 0750 34 752,00 34 752,13 100,01% 

85218 
Powiatowe centra pomocy 

rodzinie 
0750 11 108,00 11 056,32 99,53% 

_ Razem 268 881,00 279 243,62 103,85% 

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 3.179.833,00 A.,  wpłynęły do budżetu w kwocie 

3.470.671,00 zł,  co stanowi 109,15 °A planu. 

Dział  Nazwa działu Rozdział  Nazwa rozdzial kl Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

700 
Gospodarka 

in ieszkaniowa 
70005 

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

0770 3 179 833,00 3 470 671,00 109,15% 

Razem 
— — 

3 179 833,00 3 470 671,00 109,15"A 

W 2016 roku przeprowadzono 6 tur przetargów (18.01. - 01.02.2016 roku, 21.03.-

04.04.2016 roku, 16.05.- 30.05.2016 roku, 18.07 — 28.07.2016 roku, 05.09. — 15.09.2016 roku, 

7.11 — 18.11.2016 roku) na sprzedaż  nieruchomości położonych w Bierzglinku, gmina 

Września, będących własnością  Powiatu Wrzesińskiego, przeznaczonych pod tereny zabudowy 
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mieszkaniowej - jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz tereny 

zabudowy szeregowej. W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano 14 działek. Akty 

notarialne sprzedaży przedmiotowych działek zostały podpisane na łączną  kwotę  670.720 00 zł: 

1) Bierzglinek działka 375/83 — akt notarialny Rep. A Nr 3818/16 z 9 marca 2016 roku 

(cena: 31.820,00 zł  + VAT), 

2) Bierzglinek działka 375/89 — akt notarialny Rep. A Nr 3818/16 z 9 marca 2016 roku 

(cena: 35.560,00 zł  + VAT), 

3) Bierzglinek działka 375/92 — akt notarialny Rep. A Nr 3804/16 z 9 marca 2016 roku 

(cena: 36.670,00 zł  + VAT), 

Bierzglinek działka 375/93 — akt notarialny Rep. A Nr 3804/16 z 9 marca 2016 roku 

(cena: 36.670,00 zi + VAT), 

5) Bierzglinek działka 375/94 — akt notarialny Rep. A Nr 3790/16 z 9 marca 2016 roku 

(cena: 26.160,00 zł  + VAT), 

6) Bierzglinek działka 375/96 — akt notarialny Rep. A Nr 3818/16 z 9 marca 2016 roku 

(cena: 41.010,00 zł  + VAT), 

7) Bierzglinek działka 375/135 —akt notarialny Rep. A Nr 3818/16 z 9 marca 2016 roku 

(cena: 30.300,00 zł + VAT), 

Bierzglinek działka 375/27 — akt notarialny Rep. A Nr 6080/16 z 20 kwietnia 2016 roku 

(cena: 84.070,00 zł  + VAT), 

Bierzglinek działka 375/103 — akt notarialny Rep. A Nr 2148/2016 z 25 kwietnia 2016 

roku (cena: 56.580,00 zł + VAT), 

10) Bierzglinek działka 375/53 — akt notarialny Rep. A Nr 61 96/1 6 z 22 kwietnia 2016 roku 

(cena: 58.340,00 z1+ VAT), 

11) Bierzglinek działka 375/90— akt notarialny Rep. A Nr 8708/16 z 20 czerwca 2016 roku 

(cena: 41.010,00 zł  + VAT), 

12) Bierzglinek działka 375/38— akt notarialny Rep. A Ni 1859/16 z 20 czerwca 2016 roku 

(cena: 74.240,00 zł  + VAT), 

13) Bierzglinek działka 375/41 — akt notarialny Rep. A Nr 1859/16 z 20 czerwca 2016 roku 

(cena: 60.910,00 zł  + VAT), 

14) Bierzglinek działka 375/69 — akt notarialny Rep. A Nr 16124/16 z 2 grudnia 2016 roku 

(cena: 57.380,00 zł  + VAT). 

Dnia 27 kwietnia 2016 roku wynikiem pozytywnym zostały zakończone I przetargi ustne 

nieograniczone na sprzedaż  nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych 

w B ierzglinku, gmina Września, będących własnością  Powiatu Wrzesińskiego, oznaczonych 

geodezyjnie jako działki nr 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9, 146/10, 146/11 o łącznej 

powierzchni 7,7200 ha, przeznaczonych częściowo pod tereny zabudowy usługowej 
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oraz częściowo pod tereny rolnicze. Akty notarialne sprzedaży przedmiotowych działek zostały 

podpisane na łączną  kwotę  2.094.390,00 zł: 

1) Bierzglinek działka 146/5 — akt notarialny Rep. A Nr 6847/16 z 29 kwietnia 2016 roku 

(cena: 287.050,00 zł), 

2) Bierzglinek działka 146/6 — akt notarialny Rep. A Nr 6854/16 z 29 kwietnia 2016 roku 

(cena: 287.050,00 zł), 

3) Bierzglinek działka 146/7 — akt notarialny Rep. A Nr 6875/16 z 29 kwietnia 2016 roku 

(cena: 287.050,00 z1), 

4) Bierzglinek działka 146/8 — akt notarialny Rep. A Nr 6882/16 z 29 kwietnia 2016 roku 

(cena: 287.050,00 zł), 

5) Bierzglinek działka 146/9 — akt notarialny Rep. A Nr 6889/16 z 29 kwietnia 2016 roku 

(cena: 315.430,00 z1), 

6) Bierzglinek działka 146/10 — akt notarialny Rep. A Nr 6896/16 z 29 kwietnia 2016 roku 

(cena: 315.330,00 zł), 

7) Bierzglinek działka 146/11 — akt notarialny Rep. A Nr 6903/16 z 29 kwietnia 2016 roku 

(cena: 315.430,00 zł). 

Dnia 4 maja 2016 roku wynikiem pozytywnym został  zakończony IV przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 

w Bierzglinku, gmina Września, będącej własnością  Powiatu Wrzesińskiego, oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 139/50 o powierzchni 4,8610 ha, przeznaczonej pod tereny 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Akt notarialny sprzedaży wyżej opisanej 

nieruchomości został  zawarty dnia 24 listopada 2016 roku (cena: 397.681,00 z1). 

Dnia 5 września 2016 roku w wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  

nieruchomości został  sprzedany lokal nr 5 o charakterze użytkowym, położony 

w 1-piętrowym budynku użytkowo-mieszkalnym (+poddasze) znajdującym się  we Wrześni przy 

ul. 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha. Akt 

notarialny dotyczący sprzedaży przedmiotowej nieruchomości lokalowej został  zawarty dnia 

4 listopada 2016 roku (cena: 307.880,00 zł). 

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w kwocie 71.258,00 zł, 

a wpłynęły do budżetu w kwocie 72.282,14 zł,  co stanowi ,101,44 %  planu. Wpływy 

ze sprzedaży dotyczą  sprzedaży drewna z wycinki na drogach powiatowych. Ponadto Zespół  

Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących dokonał  sprzedaży kotła warzelnego elektrycznego 

oraz maszyn rolniczych takich jak: przyczepa rolnicza D47A, kombajn BIZON Rekord plus 

szarpacz, agregat uprawowo — siewny, zbieracz pokosów, pług obrotowy ROTA. Dokonano 

także złomowania kotła warzelnego elektrycznego. Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 
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Dział  Nazwa dzialu Rozdział  Nazwa rozdział u Paragraf Plan Wykonanie 
% 

. wykonania 

600 
Transport 
i łączność  60014 Drogi publiczne powiatowe 0870 12 200,00 13 043,64 106,92% 

750 
Administ racja 

publiczna 
75020 Starostwa powiatowe 0870 0,00 180,00 0,00% 

801 
Oświata 

i wychowanie 
80130 Szkoly zawodowe 0870 59 058,00 59 058,50 100,01% 

71 258,00 72 282,14 101,44"/o 

3. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 7.141.120,00 zł  wpłynęły do budżetu w kwocie 

7.277.885,97 zł, co stanowi 101,92 % planu, z tego: 

1) wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w budżecie w kwocie 2.167.894,00 zł,  wpłynęły 

w kwocie 2.197.821,75 zł,  co stanowi 101,38 % planu. Wpływy dotyczą  opłat z tytułu 

opłat komunikacyjnych takich jak: 

ł wydanie dowodu rejestracyjnego 698.004,00 zł, 

ł znaki legalizacyjne 135.087,50 zł, 

J nalepki kontrolne na szybę 136.437,50 zł, 

J wydanie pozwolenia czasowego 193.294,50 zł, 

ł  nalepki na tablice czasowe 5.806,25 zł, 

it wydanie tablic rejestracyjnych samochodowych 582.920,00 zł, 

ł  wydanie tablic rejestracyjnych motocyklowych i ciągnik 50.720,00 zł, 

ł wydanie tablic rejestracyjnych motorowerowych 8.400,00 zł, 

ł wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych 9.000,00 zł, 

ł wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych 200,00 zł, 

J wydanie tablic tymczasowych motocyklowych i ciągnik 13.428,00 zł, 

ł wydanie karty pojazdu 309.680,00 zł, 

ł wydanie licencji, zaświadczeń 34.322,00 zł, 

ł wyrejestrowanie pojazdu z ruchu 6.584,00 zł, 

ł pozwolenie czasowy wielokrotnego stosowania 13.938,00 zł. 

Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale k asyfikacji budżetowej: 

Dzia ł  Nazwa dziali' Rozdział  Nazwa rozdział u Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

756 

Dochody od osób 
prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadających 

osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 

poborem 

75618 

Wplywy z innych opiat 
 

stanowiących dochody 
jednostek samorządu 

terytorialnego na 
podstawie ustaw 

0420 2 167 894,00 2 197 821,75 101,38% 

..~:~1§ 
101,38W 

— A 
2 167 894,00 2 197 821,75 
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2) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w kwocie 

13.714,00 zł,  wpłynęły do budżetu w kwocie 13.835,76 zł,  co stanowi 100,89 %  planu. Wpłat 

za trwały zarząd dokonały takie jednostki jak: Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny 

w Kołaczkowie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, służebność  gruntowa drogi 

koniecznej. 

Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej: 

Dzial Nazwa dzialu Rozdzial Nazwa rozdzialu Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wy kolia ni a 

700 
Gospodarka 

mieszkaniowa 
70005 

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

0470 13 714,00 13 835,76 100,89% 

1.1~11k 
Razem 13 714,00 13 835,76 100,89% 

3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 

na podstawie odrębnych ustaw zostały zaplanowane w kwocie 186.169,00 zł,  wpłynęły 

do budżetu w kwocie 207.268,15 d,  co stanowi 111,33 %  planu. Wpływ dotyczy opłat 

za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdu nienormatywnego. Wpływy realizowane 

były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej: 

Dzial Nazwa działu Rozdzial Nazwa rozdzialu Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

756 

Dochody od osób 
prawnych, od 

osób fizycznych 
i od innych 

jednostek nie 
posiadających 
osobowości 
prawnej oraz 

wydatki związane 
z ich poborem 

75618 

Wplywy z innych opiat 
stanowiących dochody 
jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie 
ustaw 

0490 186 169,00 207 268,15 

, 

111,33% 

4) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane 

w kwocie 382,00 zł,  wpłynęły do budżetu w kwocie 382,39 zł,  co stanowi  100,10 %  planu. 

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" Region 

Wielkopolska. Wpływy realizowane byty w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji 

budżetowej: 

Dzial Nazwa dzialu Rozdział  Nazwa rozdzialu Paragraf Plan Wykonanie % 
wykonania 

Gospodarka Gospodarka gruntami 
700 70005 

mieszkaniowa i nieruchomościami 
0550 382,00 382,39 100,10% 

382,00 382,39 100,10% 
_—  — 
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5) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zostały 

zaplanowane w kwocie 1.049,00 zł  wpłynęły do budżetu w kwocie 2.093,38 zł,  co stanowi 

199,56 Vo planu. Wpływ dotyczy nałożonej kary grzywny w celu przymuszenia do zwrotu 

prawa jazdy. Wpływy realizowane były w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji 

budżetowej: 

Dział  Nazwa działu Rozdział  Nazwa rozdziału Paragraf Plan 
Wykonanie  

% 
wykonania 

750 
Administracja 
publiczna 

75020 Starostwa powiatowe 0570 I 049,00 2 093,38 199,56% 

--dIF -•air 
1 049,00 2 093,38 

1111~ 
199,56% 

6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zostały zaplanowane w kwocie 246.344,00 zł  wpłynęły 

do budżetu w kwocie 240.415,00 zł  co stanowi 97,59 % planu. 

Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy. Wpływy realizowane były w następującym dziale 

i rozdziale klasyfikacji budżetowej: 

Dział  Nazwa działu Rozdział  Nazwa rozdziału Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

756 

Dochody od osób 
prawnych, od osób 

fizycznych i od 
innych jednostek 
nie posiadających 

osobowości 
prawnej oraz 

wydatki związane z 

75618 

Wpływy z innych opiat 
stanowiących dochody 
jednostek samorządu 

terytorialnego na 
podstawie ustaw 

0650 246 344,00 240 415,00 97,59% 

ich poborem 

Razen,, 246 344,00 240 415,00 97,59% 

7) wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie 1.053.950,00 zł,  wpłynęły do budżetu 

w kwocie 1.031.096,62 zł,  co stanowi 97,83 %  planu. Wpływy dotyczą  między innymi kosztów 

wezwań, wydawania kart wędkarskich, udostępniania informacji publicznej oraz opłaty 

za odpisy świadectw i wydania duplikatu legitymacji uczniowskich, świadectw ukończenia 

szkoły oraz dojrzałości. W w/w paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu udziału powiatu 

w opłatach za korzystanie ze środowiska, pochodzących z budżetu Województwa 

Wielkopolskiego oraz wpływy z opiat geodezyjnych. Wpływy realizowane były 

w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Dzia ł  Nazwa dział u Rozdział  Nazwa rozdziału Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

600 Transport i łączność  60014 
Drogi publiczne 

powiatowe 
0690 11,00 28,50 259,09% 

700 
Gospodarka 

mieszkaniowa 
70005 

Gospodarka 
gruntami 

i nieruchomościami 
0690 34,00 57,00 167,65% 

710 Działalność  usługowa 71012 
Zadania z zakresu 

geodezji i kartografii 
0690 823 847,00 800 762,46 97,20% 
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Dział  Nazwa dział u Rozdział  Nazwa rozdziału Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

750 
Administracja 

publiczna 
75020 Starostwa powiatowe 0690 1 434,00 1 452,75 101,31% 

756 

Dochody od osób 
prawnych, od osób 

fizycznych jod innych 
jednostek nie 
posiadających 

osobowości prawnej 
oraz wydatki związane 

z ich poborem 

75618 

Wpływy z innych 
opiat stanowiących 
dochody jednostek 

samorządu 
terytorialnego 

na podstawie ustaw 

0690 505,00 562,80 111,45% 

801 Oświata i wychowanie 

80102 
Szkoły podstawowe 

specjalne 
0690 53,00 53,00 100,00% 

80120 
Licea 

ogólnokszłalcące 
0690 501,00 544,00 108,58% 

80130 Szkoły zawodowe 0690 2365,00 2 393,90 101,22% 

900 
Gospodarka 

komunalna i ochrona 
środowiska 

90019 

związane z 
 

Wpływy i wydatki 

gromadzeniem0690 
środków z opłat i kar 

za korzystanie 
ze środowiska 

225 200,00 225 242,21 100,02% 

Razein,,  1 053 950,00 1 031 096,62 
-1 

97,83% 

8) wpływy z usług zaplanowane w kwocie 2.691.622,00 zł,  wpłynęły do budżetu w kwocie 

2.727.943,56 zł,  co stanowi 101,35 %  planu. Wpływy z usług dotyczą  między innymi 

odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatności gmin za pobyt dzieci 

w pieczy zastępczej, odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce, zwrotu kosztów 

eksploatacyjnych, kosztów ponoszonych przy wypożyczeniu autobusu przez Zespół  Szkół  

Specjalnych, wpłat z tytułu świadczonych usług (kursy wózka widłowego i jezdnego, kursy 

mleczarskie, kurs języka niemieckiego, kurs operatora suwnic, kurs robót wykończeniowych 

w budownictwie, kurs spawania metodą  MAG i TIG, konsultacje zawodowe, usługi tokarskie, 

frezarskie, ślusarskie). W/w wpłaty dotyczą  także usług kserograficznych, wyżywienia uczniów 

i pracowników w stołówce, wyżywienie podczas organizacji imprez oraz przygotowanie stoisk 

na Targi Rolnicza Jesień. 

Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Dział  Nazwa dział u Rozdział  Nazwa rozdziału Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

700 
Gospodarka 

mieszkaniowa 
70005 

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

0830 66 231,00 63 884,18 96,46% 

750 
Administracja 

publiczna 
75020 Starostwa powiatowe 0830 8 800,00 8 712,83 99,01% 

801 Oświata i wychowanie 

80102 
Szkoty podstawowe 

specjalne 
0830 8 586,00 8956,29 104,31% 

80111 Gimnazja specjalne 0830 5 735,00 5 982,54 104,32% 

80130 Szkoły zawodowe 0830 5425,00 5650,00 104,15% 
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Dzial Nazwa dzialu Rozdzial Nazwa rozdzialu Paragraf Plan Wykonanie 
„ykoVi°1a„ia 

80134 
Szkoty zawodowe 

specjalne 
0830 3 266,00 3 406,76 104,31% 

80140 

Centra ksztalcenia 
ustawicznego 

i praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania 

zawodowego 

0830 246 238,00 246 973,05 100,30% 

80148 
Stołówki szkolne 

i przedszkolne 
0830 363 593,00 385 908,98 106,14% 

852 Pomoc społeczna 

85201 
Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 
0830 199 073,00 206 658,34 103,81% 

85202 
Domy pomocy 

społecznej 
0830 1 644 760,00 1 643 999,56 99,95% 

85204 Rodziny zastępcze 0830 134 133,00 142 361,39 106,13% 

853 
Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 

społecznej 
85333 

Powiatowe urzędy 
pracy 

0830 5 782,00 5 449,64 94,25% 

2 691 622,00 2 727 943,56 101,35% 

9) wpływy z odsetek 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 zostały zaplanowane w kwocie 350,00 zł  wpłynęły 

do budżetu w kwocie 443,57 zł,  co stanowi 126,73 %  planu. 

Dochody otrzymane w w/w paragrafie dotyczą  odsetek od: 

a. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2014, 

dotyczy Akademia Prentki 348,50 zł, 

b. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez: 

• Stowarzyszenie RAZEM zgodnie 

z zawartą  umową  nr NPZ/31/524.26.2016 0,01 zł, 

,t Stowarzyszenie Pomocna Dłoń  zgodnie 

z zawartą  umową  nr SO/45/524.53.2015 0,05 zł, 

(odsetki od zwrotu dokonanego w 2015 roku) 

• Stowarzyszenie Katolickie Porozumienie Samorządowe 

zgodnie z zawartą  umową  nr S0/46/524.54.2015 0,24 zł, 

• Stowarzyszenia Edukacyjno — Kulturowo — Turystyczne 

„Szansa" zgodnie z zawartą  umową  SO/43/524.52.2015 1,75 zł, 

• „Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół  LO" 

zgodnie z zawartą  umową  NPZ/1/524.9.2016 0,97 zł, 

ił  „Stowarzyszenie FREELAB Września" 

zgodnie z zawartą  umową  nr NPZ/21/524.34.2016 

i aneksem nr 1 /NPZ/21/524.34.2016 32,22 zł, 

• „PROGRESS" 
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zgodnie z zawartą  umową  nr NPZ/3/524.22.2016 59,83 zł. 

Odsetki były realizowane w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Dział  Nazwa dzialu Rozdział  Nazwa rozdział u Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

801 Oświat i wychowanie 80130 Szkoty zawodowe 0900 348,00 348,50 100,14% 

851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność  0900 0,00 0,01 0,00% 

852 Pomoc społeczna 85295 Pozostala działalność  0900 0,00 0,29 0,00% 

921 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego 

92195 Pozostała działalność  0900 2,00 34,94 1747,00% 

926 Kultura fizyczna 92605 
Zadania w zakresie 

kultury Fizycznej 
0900 0,00 59,83 0,00% 

Riizeni 443,57 
- 

 126,73% 

10) wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w kwocie 72.476,00 zł,  wpłynęły do budżetu 

w kwocie 80.490,21 4  co stanowi 111,06 %  planu. Wpływ dotyczy odsetek naliczonych 

od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat. 

Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Dział  Nazwa dział u Rozdział  Nazwa rozdział u Paragraf Plan Wykonanie 
oło  

wykonania 

600 T i Łączność  60014 
Drogi publiczne

ransport powiatowe 
0920 17,00 51,61 303,59% 

700 
Gospodarka 

mieszkaniowa 
70005 

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

0920 751,00 790,52 105,26% 

710 
Działalność  
usługowa 

71015 Nadzór budowlany 0920 594,00 618,53 104,13% 

750 
Administracja 

publiczna 
75020 Starostwa powiatowe 0920 4255,00 4220,05 99,18% 

754 
Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

75411 
Komendy powiatowe 

Państwowej Straży 
Pożarnej 

0920 1 627,00 1 637,77 100,66% 

756 

Dochody od osób 
prawnych, od osób 

fizycznych jod 
innych jednostek nie 

posiadających 
osobowości prawnej 

oraz wydatki 
związane z ich 

poborem 

75618 

Wpływy z innych opiat 
stanowiących dochody 
jednostek samorządu 

terytorialnego na 
podstawie ustaw 

0920 80,00 269,90 337,38% 

758 Różne rozliczenia 75814 
Różne rozliczenia 

finansowe 
0920 56 900,00 63 792,95 112,11% 

801 
Oświata i 

wychowanie 

80102 
Szkoły podstawowe 

specjalne 
0920 448,00 437,10 97,57% 

80120 Licea ogólnokształcące 0920 694,00 705,00 101,59% 

80130 Szkoły zawodowe 0920 3470,00 3 733,06 107,58% 

80140 

Centra ksztalcenia 
ustawicznego 

i praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania 

zawodowego 

0920 277,00 310,87 112,23% 
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Dział  Nazwa dział u Rozdział  Nazwa rozdzia ł u Pa Ta g Ta f Plan Wykonanie wykonania 

80146 
Dokształcanie 
i doskonalenie 

nauczycieli 
0920 260,00 252,14 96,98% 

80195 Pozostała działalność  0920 360,00 550,95 153,04% 

852 Pomoc społeczna 

85201 
Placówki opiekuńczo- 

wychowawcze 
0920  425,00 462,25 108,76% 

85202 
Domy pomocy 

społecznej 
0920 684,00 859,83 125,71% 

85203 Ośrodki wsparcia 0920 455,00 424,49 93,29% 

85218 
Powiatowe centra 
pomocy rodzinie 

0920 722,00 919,82 127,40% 

853 
Pozostałe zadania 

w zakresie polityki 
społecznej 

85333 Powiatowe urzędy pracy 0920 228,00 229,39 100,61% 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
85406 

Poradnie 
psychologiczno- 

pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne 

0920 229,00 223,98 97,81% 

Razem 72 476,00 80 490,21 111,06% 

11) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowane 

w kwocie 49.211,00 zł,  wpłynęły do budżetu w kwocie 49.310,50 zł,  co stanowi 100,20 % 

planu. Wpływy realizowane były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji 

budżetowej: 

Dzial Nazwa dział u Rozdzial Nazwa rozdzialu Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

801 
Oświata i 

wychowanie 
80130 Szkoly zawodowe 0960 1 400,00 1 500,00 107,14% 

852 Pomoc społeczna 

85201 
Placówki opiekuńczo- 

wychowawcze 
0960  

34 611,00 34 610,50 99,99% 

85202 
Domy pomocy 

społecznej 
0960 2 100,00 2 100,00 100,00% 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
85415 

Pomoce materialne 
dla uczniów 

0960 11 100,00 11 100,00 100,00% 

Razem 49 211,00 49 310,50 100,20% 

a. Dział  801 — Oświata i wychowanie, Rozdział  80130 — Szkoły zawodowe. Otrzymano 

darowiznę  na XX Ogólnopolski turniej piekarsko - cukierniczy w kwocie 1.500,00 zł. 

Darowizna pozyskana przez Zespół  Szkół  Zawodowych nr 2. 

b. Dział  852 — Pomoc społeczna, Rozdział  85201 — Placówki opiekuńczo - wychowawcze. 

Darowizna na wsparcie finansowe dla wychowanków — wypoczynek letni w kwocie 

14.676,50 zł, na mieszkanie treningowe w kwocie 1.500,00 zł  na pobyt wychowanków 

poza placówką  w czasie ferii w kwocie 3.000 00 zł, na zakup sprzętu do siłowni 

zewnętrznej w kwocie 6.450,00 zł,  na zakup produktów żywnościowych 

na przygotowanie obiadów dla wychowanków w kwocie 1.305,00 zł,  na wydatki bieżące 
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w kwocie 500,00 zł,  na wyprawkę  szkolną  kwota 179,00 zł,  na umeblowanie stołówki 

w kwocie 7.000,00 zł . Środki pozyskane przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny 

w Kołaczkowie. 

c. Dział  852 - Pomoc społeczna, Rozdział  85202 - Domy pomocy społecznej. Darowizna 

na zakup sprzętu biurowego, artykuły ogrodnicze, meble ogrodowe, wyposażenie 

w kwocie 2.100,00 zł. Środki pozyskane przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni. 

d. Dział  854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział  85415 - Pomoc materialna 

dla uczniów. Darowizna od Stowarzyszenia Samorządny Powiat z przeznaczeniem 

na stypendia w kwocie 11.100,00 d. Środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe. 

12) wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 399.563,00 zł, wpłynęły do budżetu 

w kwocie 446.952,71 zł,  co stanowi 111,86 %  planu. Wpływy realizowane 

były w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Dzial Nazwa dziali' Rozdział  Nazwa rozdzial u Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

600 Transport i łączność  60014 
Drogi publiczne 

powiatowe 
0970 5 330,00 5 664,96 106,28% 

700 
Gospodarka 

mieszkaniowa 
70005 

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

0970 188 067,00 206 673,36 109,89% 

750 
Administracja 

publiczna 
75020 Starostwa powiatowe 0970 23 659,00 24 320,37 102,80% 

754 
Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

75411 
Komendy powiatowe 
Państwowej Straży 

Pożarnej 
0970 936,00 915,00 97,76% 

801 
Oświata 

i wychowanie 

80102 
Szkoły podstawowe 

specjalne 
0970 734,00 746,00 101,63% 

80120 Licea ogólnoksztalcące 0970 885,00 890,95 100,67% 

80130 Szkoły zawodowe 0970 2327,00 2333,42 100,28% 

80140 

Centra kształcenia 
ustawicznego 

i praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania 

zawodowego 

0970 3 479,00 12 287,99 353,20% 

80195 Pozostała działalność  0970 7 239,00 7239,84 100,01% 

852 Pomoc spoleczna 

85201 
Placówki opiekuńczo- 

wychowawcze 
0970 9720,00 10 279,24 105,75% 

85202 Domy pomocy społecznej 0970 3 957,00 3 954,20 99,93% 

85218 
Powiatowe centra pomocy 

rodzinie 
0970 3 154,00 3 192,35 101,22% 

853 
Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 
społecznej 

85324 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
0970 69 236,00 90 294,86 130,42% 

85333 Powiatowe urzędy pracy 0970 80 061,00 77 016,23 96,20% 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

85406 
Poradnie psychologiczno- 

pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne 

0970 167,00 173,00 103,59% 

85410 Inłematy i bursy szkolne 0970 552,00 564,57 102,28% 
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Dział  Nazwa dziaba 

, 

Rozdział  Nazwa rozdziob' Paragraf Plan Wykonanie 
oło  

wykonania 

921 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego 

92120 
Ochrona zabytków 

i opieka nad zabytkami 
0970 0,00 146,37 0,00% 

921 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego 

92195 Pozostaia działalność  0970 60,00 260,00 433,33% 

Razem 399 563,00 446 952,71 111,86% 

Wpływy z różnych dochodów dotyczą  między innymi: środków na obsługę  zadań  PFRON — 

2,5% środków na realizację  zadań  wykonywanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń  

Społecznych na koszty pogrzebu zmarłych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, 

otrzymanych odszkodowań  od ubezpieczyciela, wpływu z tytułu wyroku Sądu dotyczącego 

kradzieży lin cumowniczych w miejscowości Nowa Wieś  Podgórna, wpływu z tytułu wyroku 

Sądu dotyczącego zniszczenia znaków drogowych w miejscowości Samice, wpływu z tytułu 

odszkodowania za uszkodzenie samochodu prywatnego przy udziale Citrona Jumpera, wpływu 

z tytułu kary umownej w związku z niedotrzymaniem terminu określonego w umowie 

nr 3037.40.2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P — 

budowa chodnika w m. Września, ul. Czemiejewska", wpływ z tytułu kary umownej w związku 

z niedotrzymaniem terminu określonego w umowie nr 3037.117.2014 z dnia 09 grudnia 2014 

roku „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września — Gozdowo — 

Graboszewo w m. Września", zwrotu zaliczek od komornika, kosztów zastępstwa procesowego, 

wpływu z tytułu nadpłaty faktur, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania 

z mieszkania, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu, odszkodowania 

za bezumowne korzystanie z garażu, odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości zgodnie 

z pismem NG.683.27.1.2015 w związku z budową  drogi wojewódzkiej nr 432 Środa 

Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice - Obłaczkowo, wpływu za refundację  prac 

interwencyjnych za XII/2015, odszkodowania z tytułu szkody polegającej na graffiti na elewacji 

budynku przy ul. Słowackiego 11, odszkodowania z tytułu szkody zalania budynku przy 

ul. 3 Maja 8, wpływu z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, wpływ z tytułu odszkodowania 

za zniszczenia na skutek złych warunków atmosferycznych pokrycia dachowego przy 

ul. 3 Maja 8, wpływu z tytułu odszkodowania za kradzież  grzejników z budynku przy 

ul. Gnieźnieńskiej 29, wpływu z tytułu kosztów oszacowania pojazdu, odpłatność  rodzica 

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zwrot środków z Funduszu Pracy dodatków 

do wynagrodzeń  wypłacanych doradcom klienta zgodnie z art. 100 Ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozliczeń  z lat ubiegłych, wpływ z tytułu 

wynagrodzenia dla płatnika składek, zwrotu nadpłat za lata ubiegłe z tytułu roszczeń, zwrotów 

za rozmowy telefoniczne oraz za dzienniki budowy. 
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13) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych ustawami zostaly zaplanowane w kwocie 

256.206 00 zł  wpłynęły do budżetu w kwocie 277.643,00 zł,  co stanowi 108,37 %  planu. 

Dochody dotyczą  wpływów z tytułu należności w wysokości 25 % i 5 % za czynności urzędowe 

od dochodów Skarbu Państwa. Dochody realizowane były w następujących działach 

i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Dzial Nazwa dziali! Rozdział  Nazwa rozdzialu Paragraf Plan Wykonanie 
'A 

wykonania 

700 
Gospodarka 

mieszkaniowa 
70005 

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

2360 255 000,00 276 407,61 108,40% 

754 
Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

75411 
Komendy powiatowe 

Państwowej Straży 
Pożarnej 

2360 64,00 78,70 122,97% 

852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 2360 650,00 714,29 109,89% 

853 
Pozostale zadania w 

zakresie polityki 
społecznej 

85321 
Zespoly do spraw 

orzekania 
o niepełnosprawności 

2360 492,00 333,90 67,87% 

900 
Gospodarka 

komunalna i ochrona 
środowiska 

90095 Pozostała dzialalność  2360 0,00 108,50 0,00% 

Razem 256 206,00 277 643,00 108,37% 

14) 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 zostały zaplanowane w kwocie 

2.190,00 zł  wpłynęły do budżetu w kwocie 2.189,37 zł  co stanowi 99,97 % Planu.   

Dzial Nazwa dzialu Rozdział  Nazwa rozdział u Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

801 
Oświata 

i wychowanie 
80130 Szkoly zawodowe 2910 206300 2063,03 100,01% 

852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność  2910 23,00 22,59 98,22% 

921 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego 

92195 Pozostała dzialalność  2910 104,00 103,75 99,76% 

Razem 2 190,00 2 189,37 99,97% 

Dochody otrzymane w w/w paragrafie dotyczą: 

a. zwrotu dotacji pobranej w 2014 roku w nadmiernej 

wysokości Akademia Prentki 

b. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 roku 

Stowarzyszenie Katolickie Porozumienie Samorządowe 

zgodnie z zawartą  umową  nr SO/46/524.54.2015 

c. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2015 rok 

Stowarzyszenia Edukacyjno — Kulturowo — Turystyczne „Szansa" 

zgodnie z zawartą  umową  SO/43/524.52.2015 

2.063,03 zł, 

22,59 zł, 

103,75 zł. 
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IV. Środki pozyskane z dodatkowych źródeł  zaplanowane w kwocie 1.998.011,00 zł, wpłynęły 

do budżetu w kwocie 1.752.273,39 zł, co stanowi 87,70 % planu. 

PLAN ł  WYKONANIE ŚRODKÓW 
POZYSKANYCH Z DODATKOWYCH 

ŹRÓDEŁ  ZA 2016 ROK 

2 000 000,00 

1 500 000,00 

I 000 000,00 

500 000,00 

0,00 

B PLAN • WYKONANIE 

1. 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 (dochody bieżące) zaplanowane w kwocie 83.998,00 zl  

nie wpłynęły do budżetu. 

W 2016 roku otrzymano dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 — 2020 (WRPO 2014±), numer konkursu: RPWP.08.03.02-12-00-30-

001/16, tytuł  projektu „Bądź  na topie — zdobądź  poszukiwane kwalifikacje!". Wartość  projektu 

ogółem 1.478.538,00 zł, w tym kwota dofinansowania 1.330.684,20 zł. Wkład własny stanowi 

147.853,80 zł  i jest to wkład własny niepieniężny (wynajem sal). Projekt realizowany 

jest w latach 2016-2018. Kwota dofinansowania w roku 2016 planowana wynosiła 83.998,00 zł, 

nie wpłynęła do budżetu w roku 2016. 

Dział  Nazwa działu Rozdzial Nazwa rozdzialu Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

801 
Oświata 

i wychowani e 
80140 

Centra ksztalcenia 
ustawicznego 

i praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania 

zawodowego 

2007 79 332,00 0,00 0,00% 

Centra kształcenia 
ustawicznego 

I praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania 

zawodowego 

2009 4 666,00 0,00 0,00% 

Razem 83 998,00 0,00 0,00% 
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2. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 

20.000,00 zł  wpłynęły do budżetu w kwocie 20.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 0,00 zł  

co stanowi 0,00 % planu z tego: 

Dział  Nazwa dzialu Rozdzial Nazwa rozdziału Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

900 
Gospodarka 

komunalna i ochrona 
środowiska 

90002 Gospodarka odpadami 2310 20 000,00 0,00 0,00% 

Razem 20 000,00 0,00 0,00% 

Dotacja pozyskana z gmin Powiatu Wrzesińskiego (Gmina Nekla i Gmina Miłosław) 

na realizację  przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu 

Wrzesińskiego w 2016 roku". 

Środki wpłynęły do budżetu w roku 2016, lecz zostały zwrócone gdyż  całość  przedsięwzięcia 

została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. 

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 

461.728 00 zł  wpłynęły do budżetu w kwocie 480.381,24 zł,  co stanowi 104,04 °A planu z tego: 

Dzia1 Nazwa działu Rozdział  Nazwa rozdział u Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

852 Pomoc społeczna 

85201 
Placówki opiekuńczo- 

wychowawcze 
2320 293 663,00 293 663,09 100,01% 

85204 Rodziny zastępcze 2320 162 289,00 177 979,62 109,67% 

853 
Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 
społecznej 

85311 
Rehabilitacja zawodowa 

i społeczna osób 
niepełnosprawnych 

2320 5 776,00 8 738,53 151,29% 

Razem 461 728,00 480 381,24 104,04% 

1) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo — wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie 

293.663,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 293.663,09 zł, co stanowi 100,01 % planu. 

Powiat Wrzesiński uzyskał  dotacje od: 

a. Powiatu Zgorzeleckiego (3 dzieci) 102.553,85 zl, 

b. Powiatu Poznańskiego (4 dzieci) 191.109,24 zł. 

2) Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 

Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie 162.289,00 zł, a wpłynęły do budżetu 
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w kwocie 177.979,62 zł, co stanowi 109,67 °A planu. Powiat Wrzesiński uzyskał  dotacje 

od: 

a. Miasta Poznań  (2 dzieci) 19.920,00 zł, 

b. Powiatu Zgorzeleckiego (1 dziecko) 12.000,00 zł, 

c. Miasta Koszalin (2 dzieci) 43.185,60 zł, 

d. Miasta Sosnowiec (1 dziecko) 12.000,00 zł, 

e. Powiatu Nakielskiego (2 dzieci) 26.270,21 zł, 

J Miasta Rzeszów (2 dzieci) 15.840,00 zł, 

g. Powiatu Działdowskiego (I dziecko) 14.400,00 zl, 

h. Powiatu Kolskiego (J dziecko) 12.000,00 zł, 

i. Powiatu Gnieźnieńskiego (1 dziecko) 7.920,00 zł, 

J. Powiatu Słupeckiego (1 dziecko) 8.345,81 zł, 

k. Powiatu Namysłowskiego (I dziecko) 6.098,00 zł. 

3) Dotacje z powiatów na podstawie porozumień  z przeznaczeniem na sfinansowanie 

uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie 

Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie 5.776,00 zł, a wpłynęły do budżetu 

w kwocie 8.738,53 zł, co stanowi 151,29 % planu. 

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację  zadań  bieżących jednostek 

sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie  10.000,00 zł, wpłynęły do budżetu 

w kwocie 10.000 00 zł  co stanowi 100.00 % planu. 

Dzial Nazwa dziali! Rozdzial Nazwa rozdzialu Paragraf Plan Wykonanie % 
wykonania 

754 
Bezpieczeństwo 

publicznej ochrona 
przeciwpożarowa 

75411 
Komendy powiatowe 
Państwowej Straży 

Pożarnej 
2440 10 000,00 10 000,00 100,00% 

Razem 10 000,00 10 000,00 100,00% 

Dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych w kwocie 

10.000,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy samochodu specjalnego SHD-24 

na potrzeby komendy do wykorzystania w 2016 roku w ramach wydatków bieżących. 

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

na realizację  zadań  bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

zaplanowane w kwocie  273.600,00 zł,  wpłynęły do budżetu w kwocie 246.385,93 zł,  co stanowi 

90,05% planu. 
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Dział  Nazwa dziatki Rozdzia ł  Nazwa rozdział u Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 2460 98 600,00 94 410,75 95,75% 

900 
Gospodarka 

komunalna i ochrona 
środowiska 

90002 Gospodarka odpadami 2460 165 000,00 141 975,18 86,05% 

900 
Gospodarka 

komunalna i ochrona 
środowiska 

90095 Pozostała działalność  2460 10 000,00 10 000,00 100,00% 

Razem 273 600,00 246 385,93 90,05% 

1) Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę  ekwiwalentów 

dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw 

leśnych w kwocie 98.600,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 94.410,75 A, co stanowi 

95,75 % planu. 

2) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu na realizację  przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu 

terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku" w kwocie 165.000,00 zł, wpłynęły 

do budżetu w kwocie 141.975,18 zł, co stanowi 86,05 % planu. 

3) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu na realizację  przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selekOvnej zbiórki odpadów 

— Drzewko za elektrohnieci", w kwocie 10.000,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 

10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 

zaplanowane w kwocie 689.200,00 zł,  wpłynęły do budżetu w kwocie 689.200,00 zł1  co stanowi 

100,00 % planu. 

Dział  Nazwa działu Rozdział  Nazwa rozdział u Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

853 
Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 

społecznej 
85333 Powiatowe urzędy pracy 2690 689 200,00 689 200,00 100,00% 

Razem 689 200,00 689 200,00 100,00% 

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań  bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo — gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 

z innych źródeł  zaplanowane w kwocie 47.343,00 zł  wpłynęły do budżetu w kwocie 

47.958,68 zł  co stanowi 101,30 % planu. 
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Dział  Nazwa dział u Rozdział  Nazwa rozdziału Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

801 
Oświata 

i wychowanie 
80195 Pozostała działalność  2701 47 343,00 47 958,68 101,30% 

Razem 47 343,00 47 958,68 101,30% 

Środki na dofinansowanie realizacji projektu „European House Of the Future Acttually Created 

by the Students" (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie 

Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne: akcja 2: współpraca na rzecz 

innowacji i wymiany dobrych praktyk. Wartość  projektu ogółem 27.330,00 euro, 

co w przeliczeniu na PLN stanowi kwotę  118.358,00 zł. Projekt realizowany w latach 2016 - 

2019. Zgodnie z zawartą  umową  wpływ środków nastąpi w trzech transzach, i tak: w roku 2016 

40% wartości projektu tj. 47.343,00 zł  w roku 2018 40 % wartości projektu, tj. 47.343,00 zł  

oraz w roku 2019 20% wartości projektu, tj. 23.672,00 zł. Kwota trzeciej transzy wpłynie 

do budżetu po rozliczeniu projektu. W 2016 roku wpłynęła do budżetu kwota 47.958,68 zł, 

co stanowi 101,30 % planu. 

8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań  bieżących zaplanowane w kwocie 

30.000,00 złą  wpłynęły do budżetu w kwocie 30.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 0,00 zł, 

co stanowi 0,00 % planu. 

Dzial Nazwa dziali' Rozdzial Nazwa rozdział u Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

900 
Gospodarka 

komunalna i ochrona 
środowiska 

90002 Gospodarka odpadami 2710 30 000,00 0,00 0,00% 

Razem 30 000,00 0,00 0,00% 

Dotacja pozyskana z gmin Powiatu Wrzesińskiego (Gmina Września, Kołaczkowo, Pyzdry) 

na realizację  przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu 

Wrzesińskiego w 2016 roku". 

Środki wpłynęły do budżetu w roku 2016, lecz zostały zwrócone gdyż  całość  przedsięwzięcia 

została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. 

9. 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

nie zaplanowano, a wpłynęły do budżetu w kwocie 99.076,50 zł. 
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Dzial Rozdzial Paragraf 
% 

wykonania Nazwa (Iziali' Nazwa rozdzialu Plan Wykonanie 

801 
Oświata 

i wychowanie 
80140 

Centra ksztalcenia 
ustawicznego 

i praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania 

zawodowego 

6208 0,00 99 076,50 0,00% 

Razem 0,00 99 076,50 0,00% 

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 —2013 na dofinansowanie 

zadania pn. „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu 

pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego". W/w zadanie 

było realizowane w roku 2015. Po dokonaniu całkowitego rozliczenia w 2016 roku pozostała 

kwota wpłynęła do budżetu. 

10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań  inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

zaplanowane w kwocie  382.142,00 zł,  wpłynęły do budżetu w kwocie 179.271,04 zł, co stanowi 

46,91%  planu. 

Dzial Nazwa dzialu Rozdział. Nazwa rozdzialu Paragraf Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

010 
Rolnictwo 
i lowiectwo 

01042 
 Wyłączenie z produkcji 

gruntów rolnych 
6300  80 939,00 79 271,04 97,94% 

600 Transport i łączność  60014 
Drogi publiczne 

powiatowe 
6300 301 203,00 100 000,00 33,20% 

Razem 382 142,00 179 271,04 46,91% 

1) Dotacja na pomoc finansową  z Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Zakup sprzętu 

pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania 

operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w kwocie 

80.939,00 zł  wpłynęła do budżetu w kwocie 79.271,04 zł  co stanowi 97,94 %  planu. 

2) Dotacja z Gminy Września w wysokości 201.203,00 zł  na zadanie inwestycyjne 

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czemiejewo — Września — odcinek od km 

6+000 do km 8+030". Rada Miejska we Wrześni Uchwałą  nr X/155/2015 z dnia 

27 października 2015 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w 2016 

roku -na realizację  w/w zadania inwestycyjnego w wysokości 201.202,60 zł. Warunkiem 

realizacji inwestycji było otrzymanie przez Powiat Wrzesiński dofinansowania na rok 2016 

w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 
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2019". W 2016 roku Powiat nie uzyskał  dofinansowania w związku z tym Gmina 

nie przekazała planowanej dotacji. 

3) Dotacja z Gminy Września w wysokości 100.000,00 zł  na zadanie inwestycyjne 

pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września". Rada Miejska 

we Wrześni Uchwałą  nr XVI/244/2016 z dnia 30 maja 2016 roku udzieliła pomocy 

fmansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w 2016 roku na realizację  w/w zadania 

inwestycyjnego w wysokości 100.000 OO zł. Środki wpłynęły do budżetu w kwocie 

100.000,00 zł,  co stanowi 100,00 % planu. 
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H. 'WYDATKI 

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

Jak wynika ze sprawozdania za 2016 rok dotyczącego wykonania wydatków (załącznik nr 3 

do niniejszej uchwały), wydatki zaplanowane w kwocie 66.627.236,95 zł  zostały wykonane w kwocie 

63.136.568,23 zł, co stanowi 94,76 % planu. 

PLAN ł  WYKONANIE 
WYDATKÓW ZA 2016 ROKU 

PLAN ł  WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM 
NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK 

60 415 279,53 
63 170 672,95 

70 000 000,00 

60 000 000,00 

50 000 000,00 

40 000 000,00 

30 000 000,00 3 456 564,00 
20 000 000,00 

10 000 000,00 

0,00 
PLAN WYKONANIE 

n  WYDATKI BIEŻĄCE 
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z tego: 

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 63.170.672,95 zł  zostały wykonane w kwocie 

60.415.279,53 zł, co stanowi 95,64 % planu, w tym: 

a. świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.280.775,01 zł  zostały 

wykonane w kwocie 2.235.016,48 zł, co stanowi 97,99 % planu, 

b. dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie 2.360.741,00 zł  zostały wykonane 

w kwocie 2.319.973,57 zł, co stanowi 98,27% planu, 

c. obsługa długu zaplanowana w kwocie 197.507,00 zł  została wykonana w kwocie 

174.638,62 zł, co stanowi 88,42 % planu, 

d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją  zadań  j.s.t. zaplanowane w kwocie 213.407,00 zł  

zostały wykonane w kwocie 174.755,90 zł, co stanowi 81,89 % planu, 

e. wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie 58.118.242,94 zł  został y 

wykonane w kwocie 55.510.894,96 zł, co stanowi 95,51 % planu, w tym: 

wydatki związane z realizacją  ich statutowych zadań  zaplanowane w kwocie 

18.132.655,02 zł  zostały wykonane w kwocie 15.717.129,33 zł, co stanowi 86,68 % 

planu, 

,7  wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 39.985.587,92 zł  

zostały wykonane w kwocie 39.793.765,63 zł, co stanowi 99,52 % planu, 

39 985 587,92 
PLAN ł  WYKONANIE WYDATKÓW 

111Ni JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 
ZA 2016 ROK 

39 793 765,63 \ 

40 000 000,00 

35 000 000,00 

30 000 000,00 

25 000 000,00 

20 000 000,00 

15 000 000,00 

10 000 000,00 

5 000 000,00 

0,00 
Wynagrodzenia i składki Wydatki związane z realizacją  

ich statutowych zadań  
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b) wydatki majątkowe zaplanowane w 3.456.564,00 zł  zostały wykonane w kwocie 

2.721.288,70 zł, co stanowi 78,73 % planu, w tym: 

a. inwestycje zaplanowane w kwocie 2.882.073,00 zł  zostały wykonane w kwocie 

2.156.590,18 zł, co stanowi 74,83 % planu, w tym: 

i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie 96.909,00 zł  zostały wykonane w kwocie 

96.908,61 zł, co stanowi 99,99 % planu, 

b. zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 485.202,00 zł  zostały wykonane 

w kwocie 479.095,46 zł, co stanowi 98,74 % planu, 

c. dotacje na inwestycje zaplanowane w kwocie 69.289,00 zł  zostały wykonane 

w kwocie 65.603,06 zł, co stanowi 94,68 % planu, 

d. wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowana w kwocie 20.000,00 zł  

została wykonana w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

PLAN I WYKONANIE 
2 882 073,00 WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

2 156 590,18 ZA 2016 ROK 

3 000 000,00 

2 500 000,00 

2 000 000,00 

1 500 000,00 

1 000 000,00 

500 000,00 

0,00 
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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2016 ROK 

DZIAŁ  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  

ROZDZIAŁ  01005 PRACE GEODEZYJNO — URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 

Plan wydatków bieżących w wysokości 738,00 zł  został  wykonany w kwocie 738,00 zł, co stanowi 

100,00 %, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych 738,00 zł  został  wykonany w kwocie 738,00 zł, 

co stanowi 100,00 % planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 738,00 zł  

został  wykonany w kwocie 738,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 01005 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Wydatkowano środki na wykonanie kontroli poprawności melytorycznej oraz w terenie operatów 

klasyfikacyjnych nieruchomości gruntowej (Kołaczkowo działka 174/2) za kwotę  738,00 zł. 

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat. 

ROZDZIAŁ  01008 MELIORACJE WODNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 45.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 45.000,00 zł, 

co stanowi 100,00 %, w tym: 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 45.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 

45.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 01008 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Rada Powiatu we Wrześni podjęła w dniu 16 czerwca 2011 roku uchwałę  nr 48/W2011 

umożliwiającą  przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą  Zarządu 

Powiatu nr 376/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu 

wrzesińskiego spółkom wodnym przyznano dotacje wg wykazu poniżej: 

Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach — Obiekt Ksawerów 4.120,00 zł, 

Spółka Wodna Targowa Górka 3.000,00 zł, 

Spółka Wodna Galęzewice — Sokolniki - Szamarzewo 2.700,00 zł, 

Spółka Wodna Miłosław 9.680,00 zł, 

N( Spółka Wodna Gutowo Male 10.300,00 zł, 

Spółka Wodna Kołaczkowo 15.200,00 zi. 

Umowy ze spółkami zawarto w dniu 5 lipca 2016 roku. Przekazanie środków z budżetu nastąpiło 

w sierpniu 2016 roku. Wymienione wyżej spółki zrealizowały wydatki objęte dotacją  w pełnej 

wysokości przewidzianą  urnową. 

Szczegółowy opis w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu. 
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ROZDZIAŁ  01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 49.289,00 zł  został  wykonany w kwocie 45.603,06 zł, 

co stanowi 92,52 %, w tym: 

v' plan dotacji na inwestycje w wysokości 49.289,00 z1 został  wykonany w kwocie 45.603,06 zł, 

co stanowi 92,52 % planu, 

W rozdziale 01010 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Uchwałą  nr 63/XI/2015 Rady Powiatu z dnia 27 października 2015 roku udzielono Gminie 

Września pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej do kwoty 307.500,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację  zadania pn.: "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie 

Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mak — Grzymyslawice ". W 2016 

roku wydatki wykonano w kwocie 37.288,56 zł. W dniu 15 grudnia 2016 roku uchwałą  

nr 161/XXVI/2016 dokonano zmiany powołanej wyżej uchwały na mocy której zadanie 

to kontynuowane będzie w 2017 roku. 

Uchwałą  nr 74/X11/2015 Rady Powiatu z dnia 3 grudnia 2015 roku udzielono Gminie Września 

pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej do kwoty 12.000,00 zł  z przeznaczeniem 

na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację  zadania pn.: "Budowa sieci 

wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała 

— Grzymysławice ". W 2016 roku przekazano dotację  w kwocie 12.000,00 zł, Gmina Września 

po wykonaniu prac objętych umową  zwróciła niewykorzystaną  część  środków w kwocie 3.685,50 zł. 

Wydatkowano środki w kwocie 8.314,50 zł. 

ROZDZIAŁ  01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 80.939,00 zł  został  wykonany w kwocie 79.271,04 zł, 

co stanowi 97,94 %, w tym: 

.1  plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 80.939,00 zł  został  wykonany w kwocie 

79.271,04 zł, co stanowi 97,94 % planu. 

W rozdziale 01042 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Środki zaplanowano na zadanie majątkowe pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego 

i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia 

spraw ochrony gruntów rolnych". Umową  nr 194/2016 zawartą  w Poznaniu w dniu 30 marca 2016 

roku Województwo Wielkopolskie zgodnie z uchwałą  nr XVI/425/16 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego w 2016 roku udzieliło Powiatowi Wrzesińskiemu dotacji celowej na pomoc 

finansową  w kwocie 80.939,00 zł  na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania 
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do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów 

rolnych. 

W ramach wyżej opisanych środków finansowych zawarto umowę  nr SO.1333.1.26.2016 w dniu 

16 czerwca 2016 roku między Powiatem Wrzesińskim a firmą  Systherm Info Sp. z o.o. z siedzibą  

w Poznaniu na dostarczenie i wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji 

gruntów i budynków w zintegrowanej bazie dla części opisowej i graficznej pn.: „GEO-INFO EGiB". 

Za wykonanie przedmiotu umowy wypłacono wynagrodzenie w wysokości 72.939,00 zł. Pozostałe 

środki finansowe w kwocie 6.332,04 zł  przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego 

do realizacji niniejszego zadania (zestaw komputerowy z oprogramowaniem i zasilacz UPS). 

ROZDZIAŁ  01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 4.000,00 zł, co sianowi 

40,00 % planu, w tym: 

,( plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 10.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 

4.000,00 zł, co stanowi 40,00 cło planu, w tym: 

.( plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 10.000,00 z1 

został  wykonany w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 40,00 "A planu. 

W rozdziale 01095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Zakupiono węzę  pszczelą  w ilości 80 kg. Wydatki w 2016 roku realizowane były zgodnie 

z wnioskami kół  pszczelarzy we Wrześni, Nekli, Kołaczkowie i Pyzdrach. Koła otrzymały po 20 kg 

węzy pszczelej. 

Wydatki realizowane były zgodnie z wnioskami kół  pszczelarskich działających na terenie 

Powiatu Wrzesińskiego. Planowanej kwoty nie wykorzystano w całości z uwagi na brak wniosków 

od pozostałych kół  pszczelarskich. 

Podstawą  wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie 

ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.). Zarząd Powiatu za podstawę  działania w przedmiocie 

udzielenia wsparcia rzeczowego poprzez zakup i przekazanie węzy dla kół  pszczelarskich przyjął  

art. 400 a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska, w świetle którego powiaty mogą  

finansować  „ inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 

zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką  ochrony środowiska". Wsparcie w powyższym zakresie 

działań  realizowanych przez koła pszczelarskie przyczynia się  do zrównoważonego rozwoju, gdyż  

przeciwdziała współczesnemu rolnictwu przemysłowemu powodującemu spadek populacji pszczół  

i ograniczającemu możliwość  zapylania przez nie roślin uprawnych oraz dziko rosnących. Działania 

Powiatu w powyższej materii są  również  zgodne z polityką  ochrony środowiska wyrażoną  

m.in. w Powiatowym programie ochrony środowiska zatwierdzonym uchwałą  nr 222/XXXV/2013 
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Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku zmienionym uchwałą  Rady Powiatu 

nr 252/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku. Jako kierunek działania w Programie wskazano 

ochronę  przyrody i krajobrazu. 

DZIAŁ  020 LEŚNICTWO 

ROZDZIAŁ  02001 GOSPODARKA LEŚNA 

Plan wydatków bieżących w wysokości 98.600,00 zł  został  wykonany w kwocie 94.410,75 z1, 

co stanowi 95,75 % planu, w tym: 

J plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 98.600,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 94.410,75 zł, co stanowi 95,75 °A planu, 

W rozdziale 02001 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Wydatkowano środki na wypłatę  ekwiwalentów za wyłączenie z gruntów rolnych i prowadzenie 

na nich upraw leśnych na podst. art. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów 

rolnych do zalesienia (Dz. U. nr 73 poz. 764 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. nr 229, poz. 2273 

z późn. zm.). Środki na ten cel zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w ramach umowy nr 259/07200-3030/DPK/02/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku. 

ROZDZIAŁ  02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ  LEŚNĄ  

Plan wydatków bieżących w wysokości 80.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 77.358,80 zł, 

co stanowi 96,70 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 80.000,00 zl został  wykonany 

w kwocie 77.358,80 zł, co stanowi 96,70 % planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

80.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 77.358,80 zł, co stanowi 96,70 °A, planu. 

W rozdziale 02002 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Polviatmve 

Wydatki z tytułu prowadzenia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami, wynikające z zawartych 

porozumień  (WB/01/2011 z dnia 30.04.2011 roku, WB/02/2011 z dnia 30.04.2011 roku, WB/03/2011 

z dnia 27.04.2011 roku). Środki do nadleśnictw przekazano w 2016 roku zgodnie z przedłożonymi 

przezeń  notami księgowymi, które wystawiane są  po zakończeniu kwartału. Wydatki w podziale 

na nadleśnictwa kształtują  się  następująco: 

J Nadleśnictwo Czerniejewo 3.852,00 zł, 

J Nadleśnictwo Grodziec 18.280,00 zł, 

J Nadleśnictwo Jarocin 3.262,00 zł. 
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Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę  28.000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę  25.394,00 zł. 

Kwotę  52.000,00 zł  zaplanowano na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 

W ramach tych wydatków za kwotę  3.198,00 zł  wykonano operaty gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów do przekwalifikowania gruntów rolnych zalesionych na podstawie przepisów Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie 

gruntów innych niż  rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 — 2013 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 153 z późn. zm.). Powyższe dotyczyło działki nr 69/2 

położonej w miejscowości Racławki Gmina Nekla oraz działek nr 168/1 i 169/1 położonych 

w miejscowości Obłaczkowo Gmina Września. 

Ponadto zawarto umowę  na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa w gminie Pyzdry za kwotę  48.016,80 zł. Zadanie realizowane było 

na podstawie umowy nr WBŚ.3.2016 z 15 marca 2016 roku. Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 

28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2100 z późn. zm.) wykonano inwentaryzację  

stanu lasów niebędących własnością  Skarbu Państwa za kwotę  750,00 zł  zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu sporządzania planu urządzania lasu, uproszczonego planu urządzania lasu 

oraz inwentaryzacji lasu (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1302). 

Źródłem finansowania wydatków były środki własne powiatu w kwocie 75.358,80 zł  oraz 

z środków pochodzqcych z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej 

wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 

roku, poz. 1232 ze zm.) w kwocie 2.000,00 zł  (operaty gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

do przekwalifikowania gruntów rolnych). 

DZIAŁ  600 TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ   

ROZDZIAŁ  60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.830.289,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.660.213,09 zł, 

co stanowi 90,71 % planu, w tym: 

,7 plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.830.289,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 1.660.213,04 zł, co stanowi 90,71 % planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

1.830.289,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.660.213,04 zł, co stanowi 90,71 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 956.535,00 zł  został  wykonany w kwocie 468.626,32 

co stanowi 48,99 % planu, w tym: 

plan inwestycji w wysokości 956.535,00 zł  został  wykonany w kwocie 468.626,32 zł, 

co stanowi 48,99 % planu. 
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W rozdziale 60014 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

1.830.289,00 zł,  został  wykonany w kwocie 1.660.213,04 zł,  co stanowi 90,71 % planu. 

Kwotę  397.157,19 zł  wydatkowano przede wszystkim na zakup kruszywa i grysu, emulsji 

asfaltowej, żużlu, części zamiennych, podajnika ślimakowego, lin do przeprawy promowej, tarcicy 

sosnowej, znaków drogowych, paliwa, kabli do samochodu, oleju i filtrów, pasków klinowych, opon, 

wałków drewnianych, smarów i smarowniczek, narzędzi i materiałów remontowych, zakup 

materiałów budowlano drogowych oraz zakup barier drogowych. Kwotę  5.319,88 zł  wydatkowano 

na opłacenie energii elektrycznej zużytej przez sygnalizacje świetlne. 

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę  444.167,30 zł, z czego: 

a. naprawa sygnalizacji świetlnej 547,47 zł, 

b. naprawa systemu dyscyplinowania kierowców 1.168,75 zł, 

c. remonty cząstkowe dróg 333.321,25 zł, 

d. naprawa pojazdów 1.583,96 zł, 

e. remont promu 40.400,00 zł, 

f. naprawa pilarki 195,03 zł, 

g. remont studni 2.337,00 zł, 

h. naprawa ścinarki 2.398,50 zł, 

i. naprawa kosy spalinowej 350,00 zł, 

j. uzupełnienie zapadliny Nekla 369,00 zł, 

k. remont chodnika Gorazdowo 19.793,16 zł, 

1. remont chodnika Sokolniki 38.763,45 zł, 

m. naprawa układu ogrzewania szafy sterowniczej sygnalizacji 439,73 zł, 

n. naprawa przyczółków mostu — Lisewo 2.500,00 zł. 

W 2016 roku największe nakłady finansowe związane z wydatkami remontowymi były 

przeznaczone na wykonywanie remontów jezdni „masą  na gorąco", roboty te wykonywał  Zakład 

Drogowy Waldemar Lewandowski, a ich łączny koszt wyniósł  333.321,25 zł. W ramach tej kwoty 

wyremontowano następujące drogi powiatowe: 

1) Gmina Września 

• droga powiatowa nr 2159P Czerniejewo — Września 1.185,87 m2  (93.781,60 zł), 

12 ton (5.904,00 zł), 

• droga powiatowa nr 2162P Witkowo — Września 103,13 m2  (6.729,48 zł), 

droga powiatowa nr 2929P Bardo — Chwalibogowo 78,60 m2  (4.000,94 zł), 

i(  droga powiatowa nr 2930P Grzymysławice — Osowo 104,61 m2  (11.605,79 zł), 

3 tony (1.476,00 zł) *, 

• droga powiatowa nr 2947P Noskowo — Gulczewo 34,28 m2  (3.464,07 zł), 
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nr 2948P Września — Strzałkowo 

nr 2913P Bugaj — Koluczkowo 

nr 2914P Borzykowo —Gorazdowo 

nr 2917P Kołaczkowo — Zieliniec 

nr 2920P Zieliniec — Bieganowo 

nr 2922P Bieganowo — Szamarzewo 

nr 3070P Chwalibogowo — Sokolniki 

nr 2932P Zasutowo — Targowa Górka 

nr 2933P Nekla — Mystki 

nr 3662P Środa Wlkp. — Nekla 

nr 2905P Czeszewo — Szczodrzejewo 

nr 2907P Kozubiec — Dębno 

nr 3666P Pałczyn — Miłosław 

nr 3677P Orzechowo ul. Średzka 

nr 2904P Pyzdry —Nowa Wieś  Podgórna 

nr 3012P Pyzdry, ul. Rynek 

nr 3017P Pyzdry, Plac Sikorskiego 

nr 3022P Pyzdry, ul. Kilińskiego 

J droga powiatowa 

2) Gmina Kołaczkowo 

J droga powiatowa 

J droga powiatowa 

J droga powiatowa 

J droga powiatowa 

J droga powiatowa 

J droga powiatowa 

3) Gmina Nekla 

ił  droga powiatowa 

J droga powiatowa 

J droga powiatowa 

4) Gmina Miłosław 

J droga powiatowa 

ł  droga powiatowa 

J droga powiatowa 

J droga powiatowa 

5) Gmina Pyzdry 

J droga powiatowa 

ł  droga powiatowa 

J droga powiatowa 

J droga powiatowa  

208,70 m2  (14.782,63 zł), 

10,44 m2  (719,11 zł), 

87,57 m2  (7.736,70 zł), 

40,81 in2  (3.005,63 zł), 

21,00 m2  (3.512,88 zł), 

260,42 m2  (16.628,42 zł), 

42,71 m2  (2.762,78 zł), 

1.105,02 m2  (75.919,93 zł), 

6,40 tony (3.148,80 z1,)*, 

591,08 m2  (30.863,16 zł), 

282,62 m2  (16.104,14 zł), 

46,88 m2  (3.348,36 zł), 

1,39 m2  (123,10 zł), 

77,54 m2  (5.499,97 zł), 

52,81 m2  (4.676,85 zł), 

79,17 m2  (10.083,74 zł), 

10,70 m2  (947,59 zł), 

44,74 m2  (2.913,23 zł), 

50,16 m2  (3.582,35 zł). 

Ponadto nadmienia się, że spore nakłady finansowe poniesiono również  na remonty chodników 

znajdujących się  w pasach drogowych oraz na konieczny remont promu międzybrzegowego 

w in. Nowa Wieś  Podgórna, tj. 40.400,00 zł, który obejmował  w szczególności demontaż  starego 

poszycia dna oraz wykonanie i zamontowanie nowego, co stanowiło większość  kosztów całego 

remontu. W 2016 roku wyremontowano chodniki w in. Gorazdowo (droga powiatowa nr 2915P) — 

kwota 19.793,16 zł  i win. Sokolniki (droga powiatowa nr 3070P) —kwota 38.763,45 zł. 

Kwotę  284.137,76 zł  wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w tym: 

J gmina Kołaczkowo 42.013,86 zł, 

J gmina Miłosław 48.831,29 zł, 

J gmina Nekla 22.223,00 zł, 

J gmina Pyzdry 53.636,64 zł, 

J gmina Września 102.662,25 zł, 

J miasto Września 14.770,72 zł. 
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Natomiast kwotę  496.784,35 zł  wydatkowano między innymi na utrzymanie sygnalizacji 

świetlnej i przeprawy promowej, oznakowanie poziome, transport grysów, usługi ładowaczem, 

równanie dróg gruntowych, monitoring wskaźników inwestycji, odbiór odpadów komunalnych, 

frezowanie pni, wycinkę  drzew, karczowanie krzewów, utrzymanie przepustów, utrzymanie 

kanalizacji i rowów, wynajem miejsc postojowych i placu, wymianę  elementów sprzętu, przegląd 

promu. Opłacono ubezpieczenie mienia służącego do realizacji zadań  powiatu z zakresu dróg 

i transportu (dotyczy pojazdów wykorzystywanych przez pracowników wykonujących zadania 

drogowe, ubezpieczenie promu) oraz wydatkowano środki na wydanie świadectwa żeglugowego 

promu, na opłaty za korzystanie z dróg publicznych w ramach Via Box i opłatę  ewidencyjną  

od badania technicznego pojazdów, na co wydatkowano kwotę  31.726,25 zł. Poniesiono wydatek 

w kwocie 750,00 zł  na podatek od środków transportowych. Kwotę  170,31 zł  wydatkowano na koszty 

komornicze w związku z prowadzoną  windykacją  należności za sprzedaż  drewna z wycinki. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 956.535,00 zł  został  wykonany w kwocie 468.626,32 

co stanowi 48,99 % planu, w tym: 

.( plan na inwestycje w wysokości 956.535,00 zł  został  wykonany w kwocie 468.626,32 zl, 

co stanowi 48,99 % planu. 

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 7 zadań, i tak: 

1. "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo 

w m. Września" - plan wydatków w wysokości 296.937,00 zł, został  wykonany w kwocie 

26.937,00 zł  co stanowi 9,07 %  ptanu. 

W 2014 roku podpisano umowę  na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego 

zadania majątkowego. Wykonawcą  przedmiotowej dokumentacji było biuro projektowe PBS 

„DiT" Ryszard Przybył. Wartość  zadania opiewała na kwotę  26.937,00 zł. Za przekroczenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy Projektantowi naliczono kary umowne w wysokości 

2.800,00 zł. W planie wydatków na 2016 rok zabezpieczono środki na wypłatę  odszkodowań  

za przejęte grunty na potrzeby rozbudowy przedmiotowej drogi. W trakcie 2016 roku wydano 

niezbędne decyzje administracyjne. Realizację  wydatków na ten cel oraz robót budowlanych 

przewidziano na 2017 rok. 

2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2I62P na odcinku Git/owo Małe - Grzybowo - budowa ciągu 

pieszo - rowerowego" - wykonanie dokumentacji projektowej - plan wydatków w wysokości 

50.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 49.200,00 zł  co stanowi 98,40 % planu. 

W 2015 roku podpisano umowę  na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-

rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 21 62P na odcinku Gutowo Małe — Grzybowo. 

W pierwszym półroczu niniejsza dokumentacja została wykonana i odebrana w terminie 
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zgodnym z umową. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji 

możliwa będzie w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego. 

3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września - odcinek od km 6+000 

do 8+030" plan wydatków w wysokości 201.203,00 zł  nie został  wykonany 

Na realizację  niniejszego zadania Powiat Wrzesiński złożył  wniosek o dofinansowanie 

do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 — 2019, którego 

nabór został  ogłoszony 24 września 2015 roku przez Wojewodę  Wielkopolskiego. Wniosek 

został  złożony zgodnie z określonym terminem, tj. dnia 30 października 2015 roku 

do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Warunkiem realizacji niniejszego 

zadania było uzyskanie pełnego dofinansowania w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych 

(tj. 2.012.024,00 zł). Ze względu na nie otrzymanie pełnej możliwej dotacji oraz zbyt krótki czas 

przewidziany na realizację  zadania (informacja o możliwej dotacji z 24 października 2016 roku 

z terminem wykonania do 30 listopada 2016 roku) odstąpiono od wykonania przedmiotowej 

inwestycji. 

4. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P - budowa chodnika w in. Września, 

ul. Czerniejewska" plan wydatków w wysokości 103.395,00 zł  został  wykonany w kwocie 

91.122,09 z1 co stanowi 88,13 %  planu. 

Realizacja niniejszego zadania objęła swym zakresem: wykonanie wpustu ulicznego 

ze studzienką  ściekową, wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej (dł. 350 m, szer. 

1,5m), ograniczonego z jednej strony krawężnikiem betonowym, a z drugiej obrzeżem 

betonowym, karczowanie krzewów, odmulenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego. Wykonawcą  robót budowlanych był  Zakład Drogowy Waldemar 

Lewandowski. Wartość  inwestycji opiewała na kwotę  91.122,09 zł. Za przekroczenie terminu 

wykonania przedmiotu urnowy Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 2.000,00 zł. 

Niniejsze zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Września w wysokości 50.000,00 zł  

(umowa nr 1/2016 z dnia 20.12.2016 roku oraz aneks nr 1). 

5. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2939P - budowa chodnika w in. Sobiesiernie" plan 

wydatków w wysokości 95.000 00 zł  został  wykonany w kwocie 94.221,08 zl,  co stanowi 99,18 % 

planu. 

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego wykonano nawierzchnię  asfaltową  chodnika 

o długości 297 ni i szerokości 2,20 m, odmulono rowy przydrożne oraz wykonano nowe 

oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawcą  robót była firma Zakład Robót Drogowych 

Ryszard Sobczak, wartość  inwestycji wyniosła 94.221,08 zł. Niniejsze zadanie 

str. 41 



Cffiticibiskl 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESINSKIEGO ZA 2016 ROK 

było współfinansowane z budżetu Gminy Września w wysokości 50.000,00 zł  (umowa nr 1/2016 

z dnia 20.12.2016 roku oraz aneks nr 1). 

6. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w ni. Czeszewo", plan wydatków 

w wysokości  70.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 67.401,42 zł  co stanowi 96,29 %  planu. 

Realizacja przedmiotowego zadania objęła swym zakresem: wymianę  istniejących krawężników 

betonowych, ułożenie oporników i obrzeży betonowych, wykonanie chodnika z brukowej kostki 

betonowej o dł. 383 ni i szer. 1,5 m, wyrównanie i obsianie trawą  poboczy gruntowych 

za chodnikiem. Wykonawcą  robót budowlanych była firma Zakład Robót Drogowych Ryszard 

Sobczak. Wartość  inwestycji opiewała na kwotę  67.401,42 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki 

na kontynuację  budowy przedmiotowego chodnika w wysokości 30.000,00 zł. 

7. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w ni. Targowa Górka" plan wydatków 

wysokości 140.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 139.744,73 zl,  co stanowi 99,82 %  planu. 

Realizacja niniejszego zadania majątkowego objęła swym zakresem: lokalne frezowanie warstwy 

ścieralnej, oczyszczenie i skropienie emulsją  asfaltową  istniejącej nawierzchni, wyrównanie 

istniejącej nawierzchni asfaltowej masą  mineralno — bitumiczną, wykonanie warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, wymianę  nawierzchni istniejącego chodnika z brukowej kostki 

betonowej na długości 112 m i szerokości 1,5 m, wymianę  krawężników betonowych oraz 

ułożenie oporników i obrzeży betonowych. Wykonawcą  robót była firma Zakład Wielobranżowy 

„TRANS-BRUK" Marek Begier. Wartość  inwestycji wyniosła 139.744,73 zł. 

DZIAŁ  630 TURYSTYKA  

ROZDZIAŁ  63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.956,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.956,00 zł, co stanowi 

100,00 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.956,00 zł  został  wykonany w kwocie 

1.956,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 1.956,00 zł  

został  wykonany w kwocie 1.956,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 63003 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Opłacono składkę  członkowską  za 2016 rok w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny "Szlak 

Piastowski w Wielkopolsce". Uchwałą  nr 73/XLI/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rada Powiatu 

wyraziła zgodę  na przystąpienie Powiatu Wrzesifiskiego do w/w stowarzyszenia. 
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DZIAŁ  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

ROZDZIAŁ  70005 GOSPODARKA GRUNTAMI. I NIERUCHOMOŚCIAMI 

Plan wydatków bieżących w wysokości 714.330,00 zł  został  wykonany w kwocie 540.737,77 zł, 

co stanowi 75,70 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 714.330,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 540.737,77 zl, co stanowi 75,70 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 61.513,00 zł  został  

wykonany w kwocie 61.511,88 zł, co stanowi 99,99 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

652.817,00 zł  został  wykonany w kwocie 479.225,89 zł, co stanowi 73,41 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 195.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 193.239,00 zł, 

co stanowi 99,10 % planu, w tym: 

plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 195.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 

193.239,00 zł, co stanowi 99,10 °A planu. 

W rozdziale 70005 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

W tym rozdziale realizowane byly zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji 

rządowej realizowane przez powiat. 

Plan wydatków na realizację  zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami 

w wysokości 230.423,00 zł  został  wykonany w kwocie 216.689,32 zł, co stanowi 94,04 % planu. 

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki 

na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki 

nieruchomościami stanowiącymi własność  Skarbu Państwa na co wydatkowano kwotę  54.531,00 zł. 

Zakupiono środki ochrony roślin do utrzymania zieleni przy budynkach Skarbu Państwa 

na co wydatkowano kwotę  249,98 zł. Kwotę  1.430,00 zł  wydatkowano na konserwację  instalacji 

elektrycznej w budynkach stanowiących własność  Skarbu Państwa. Na usługi prawne w zakresie 

zastępstwa procesowego, w zakresie regulacji i ujawniania w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości należących do Skarbu Państwa wydatkowano kwotę  50.400,00 zł. Natomiast kwotę  

66.697,38 zł  wydatkowano na: 

• publikację  w Dzienniku Gazecie Prawnej ogłoszenia o wszczęciu postępowania 

w sprawie wydania decyzji o odszkodowaniu za nieruchomość  

o nieuregulowanym stanie prawnym (Przyborki dz. 99/1) — kwota: 675,27 zł, 

• publikację  w Dzienniku Gazecie Prawnej ogłoszenia o wydaniu decyzji 

o odszkodowaniu za nieruchomość  o nieuregulowanym stanie prawnym 

(Przyborki dz. 99/1) — kwota: 777,11 zł, 

zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania prac geodezyjno-kartograficznych 

związanych z regulacją  stanu prawnego 12 działek ewidencyjnych (umowa 
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nr 31/NG/2016) —kwota: 1.800,00 zł, 

• zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania prac geodezyjno-kartograficznych 

związanych z rozliczeniem księgi wieczystej nr: 

• PO1F/00002829/5 (urnowa nr 4/NG/2016) — kwota: 3.444,00 zł, 

• PO1F/00000214/7 (umowa nr 23/NG/2016)— kwota: 32.000,00 zł, 

• PO1F/00001922/0 (umowa nr 24/NG/2016) — kwota: 3.800,00 zł, 

• PO1F/00029498/0 (umowa nr 27/NG/2016) — kwota: 780,00 zł, 

• PO1F/00032369/1, PO1F/00009718/3, PO1F/00029289/2, 

PO! F/00006068/0 (umowa nr 38/NG/2016) — kwota: 7.600,00 zł, 

• PO1F/00029212/2, PO 1F/00030752/9 (umowa nr 40/NG/2016) — kwota: 

2.829,00 zł, 

• PO1F/00029441/6 (urnowa nr 44/NG/2016) — kwota: 3.400,00 zł, 

• PO1F/00001266/3, KN1S/00045804/1 (umowa nr 53/NG/2016) — kwota: 

7.900,00 zł, 

• zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania prac geodezyjno-kartograficznych 

w celu dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości (sporządzenia projektu 

podziału, wyniesienie podziału w terenie wraz ze sporządzeniem wykazu zmian 

danych ewidencyjnych) —Nekla dz. 393 — kwota: 1.550,00 zł, 

• poświadczenie za zgodność  z oryginałem kserokopii akt Archiwum Państwowego 

w Poznaniu — kwota: 52,00 zł, 

• przegląd kominiarski budynku Skarbu Państwa — kwota 90,00 zł. 

Wykonano operaty szacunkowe ustalające wartość  rynkową  prawa własności i użytkowania 

wieczystego nieruchomości za kwotę  31.813,15 zł, z tego: 

ł wartość  prawa własności oraz wartość  prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu 

Państwa w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności — 

Orzechowo dz. 75/5 —kwota: 492,00 zł, 

Vi wartość  rynkową  nieruchomości w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego gruntu Skarbu Państwa: 

• Słomowo działka 36/1; Kawęczyli działka 38; Marzenin działka 186; 

Obłaczkowo działka 37; Września działka 3776/17; Września działka 3798/3; 

Września działka 3798/8; Pyzdry działka 942/2 (umowa nr 33/NG/2016) — 

kwota: 3.444,00 zł, 

• Psary Polskie działka 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 

21/6, 21/7; Września dz. 3808/14 (urnowa nr 45/NG/2016) — kwota: 

1.968,00 zł, 

sł wartość  prawa własności oraz wartość  prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu 
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Państwa w celu sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika 

wieczystego - Września działka 1240/1 (umowa nr 6/NG/2016) - kwota: 553,50 zł, 
• wartość  nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działkę  przejętą  

przez gminę  (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

działka przeznaczona pod drogę): 

• Nekla działka 572/1 (umowa nr 13/NG/2016) - kwota: 492,00 zł, 

• Nekielka działka 156/6 (umowa nr 14/NG/2016) - kwota: 492,00 zł, 

• Września działka 867/93, 867/94 (umowa nr 15/NG/2016) - kwota: 492,00 zł, 
• Białężyce działka 54/2 (umowa nr 32/NG/2016) - kwota: 430,50 zł, 

• Września działka 4234/1  (umowa nr 37/NG/2016) - kwota: 430,50 zł, 

• Września działka 247/2 (umowa nr 49/NG/2016) - kwota: 430,50 zł, 
• wartość  nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działkę  przejętą  

przez gminę  na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej: 

• Psary Wielkie działka 125/2 -kwota: 615,00 zł, 

• Przyborki działka 99/1 (umowa nr 21/NG/2016) - kwota: 430,50 zł, 

• Września działka 3629/8, 3787/14, 3787/12, 3790/5, 3790/3, 4371/1, 3896/28, 

3896/30, 3896/32, 3896/34, 3896/36, 3896/38, 3896/40 - 13 operatów 

szacunkowych (umowa nr 22/NG/2016)- kwota: 3.038,10 zł, 

• Września działka 931/83; 931/51, 4478/1, 4478/2, 4478/3, 949/26; 4475/1; 

931/89; 931,79, 931/81, 968/18; 4482/1; 968/16; 926/6; 928/4 - 11 operatów 

szacunkowych (urnowa nr 25/NG/2016)- kwota: 2.520,70 zł, 

• Nekla działka 434/2 (urnowa nr 29/NG/2016) - kwota: 430,50 zł, 

• Września działka 855/44; 855/46; 855/48; 855/49; 855/54; 855/52; 855/55, 

855/57; 854/14; 855/60 - 9 operatów szacunkowych (umowa nr 35/NG/2016) - 

kwota: 

3.321,00 zł, 

• Września działka 3787/11 (umowa nr 48/NG/2016) - kwota: 239,85 zł, 

• Września działka 1252/2; 1265/1, 1266/1 (umowa nr 52/NG/2016) - kwota: 

1.291,50 zł, 

• wartość  nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za szkody 

powstałe na nieruchomości oraz za zmniejszenie wartości nieruchomości: 

• Pałczyn działka 89/1 (urnowa nr 12/NG/2016)- kwota: 1.599,00 zł, 

• Psary Polskie działka 202/5  (umowa nr 20/NG/2016) - kwota: 1.599,00 zł, 

• Psary Polskie działka 202/1 5 (umowa nr 34/NG/2016)- kwota: 1.599,00 zł, 
wartość  rynkową  nieruchomości gruntowej niezabudowanej celem zwrotu 

wywłaszczonej nieruchomości - Nekla działka 393/1 (umowa nr 43/NG/2016) - 
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kwota:1.599,00 zł, 

wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność  
Skarbu Państwa: 

• Węgierki działka 358/8, 362/3 (umowa nr 46/NG/2016) — kwota: 1.230,00 zł, 
• Mystki działka 5, 8, 68, 69, 71, 73, 212 (umowa nr 50/NG/2016) — kwota: 

1.845,00 zł, 

wysokość  czynszu dzierżawnego za nieruchomość  stanowiącą  własność  Skarbu 

Państwa — Węgierki działka 358/8, 362/3 (umowa nr 47/NG/2016) — kwota: 

1.230,00 zł. 

Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków będących własnością  Skarbu Państwa, 

na co wydatkowano kwotę  1.592,33 zł. Kwotę  7.009,00 zł  wydatkowano na podatek od nieruchomości 

stanowiących własność  Skarbu Państwa. Kwotę  2.966,48 zł  wydatkowano na: 

J uiszczanie zaliczek w sprawach egzekucyjnych o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikom 

będącym użytkownikami wieczystymi gruntu Skarbu Państwa — kwota 2.646,48 zł, 
J zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym o wpis w dziale 

III księgi wieczystej nr PO1F/00029242/1  — kwota: 120,00 zł, 
J opłatę  skarbową  — skarga na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

18 listopada 2016 roku utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 15 września 2016 roku w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej — kwota: 200,00 zł. 

Plan wydatków bieżqcych zadań  własnych powiatu w wysokości 483.907,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 324.048,45 zł, co stanowi 66,97 % planu. 

Wydatkowano kwotę  6.980,88 zł  na wypłatę  wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie 

społeczne z tytułu umowy zlecenie z osobą  pełniącą  zadania palacza oraz wykonującą  prace 

porządkowe w budynku położonym przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni. Ponadto opłacono 

wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenie na wykonanie projektu graficznego i fototapet na korytarz 

budynku położonego przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni. Za kwotę  22.874,28 zł  dokonano zakupu: 

J zakup węgla do ogrzania budynku przy ul. Słowackiego 11 (bursa gimnazjalna) w miesiącu 

styczniu i lutym, kwota 1.700,00 zł, 

J zakup materiałów na potrzeby przygotowania do sezonu basenów znajdujących się  w ośrodku 

wypoczynkowym RELAX w Orzechowie. Działania polegały m.in. na likwidacji pęknięć  
i drobnych odprysków na ścianach i w nieckach basenów, uzupełnianiu pęknięć  zakupionymi 

na ten cel materiałami, naprawie oświetlenia, czyszczeniu i malowaniu niecek basenów, 

naprawie drzwi, zaworów i ławek oraz innych drobnych naprawach bieżących, kwota 

14.836,49 zł, 
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ł zakup baterii umywalkowej, która została zamontowana w pomieszczeniu socjalnym 

pracowników WKD znajdującym się  przy ul. Kaliskiej 1, kwota 104,00 zł, 

ł zakup baterii litowej do pilotów sterujących oświetleniem w kościółku poewangelickim 

w Miłosławiu, kwota 9,00 zł, 

ł zakup materiałów do utrzymania budynków, tj. zamków do drzwi, kłódki, klucza, syfonu, itp., 

kwota 181,10 zł, 

i zakup drzwi ognioodpornych do pomieszczenia archiwum przy ul. Wojska Polskiego 1, kwota 

948,80 zł, 

ł zakup napędu do bramy garażowej przy ul. 3 Maja 12, kwota 1.939,99 zł, 

ł  zakup płyt, wkrętów, farby do remontu mieszkania przy ul. 3 Maja 8, kwota 809,18 zł, 

ł zakup materiałów do remontu klatki schodowej (farba, gips, fliselina, siatka budowlana, folia 

ochronna, taśma klejąca) w budynku przy ul. 3 Maja 3, kwota 2.345,72 zł. 

Na opłaty za media wydatkowano kwotę  157.727,45 zł. W zakresie usług remontowych 

wydatkowano kwotę  45.340,02 zł  na 

ł  konserwację  instalacji elektrycznej z budynkach przy ul. 3 Maja 3, 3 Maja 12, 

Gnieźnieńskiej 29, 3 Maja 8, Kościuszki 14, Słowackiego 11, Zamkowej 21 

w Miłosławiu i Topolowej w Orzechowie, kwota 9.262,00 zł, 

ł konserwację  systemu alarmowego w budynku przy ul. 3 Maja 3 i Kościuszki 14, kwota 

442,80 zł, 

ł konserwację  monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. 3 Maja 3, kwota 861,00 

ł naprawę  uszkodzonej pompy służącej do tłoczenia wody w ośrodku wypoczynkowym 

„Relax" w Orzechowie, kwota 1.829,42 zł, 

ł usunięcie wycieku zimnej wody w WC znajdującym się  w pomieszczeniu 

użytkowanym przez Referat Dróg przy ul. 3 Maja 3, kwota 437,60 zł, 

ł usunięcie awarii wycieku z instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

przy ul. Słowackiego 11, kwota 861,00 zł, 

ł usunięcie awarii „wyciek z instalacji centralnego ogrzewania" w lokalu mieszkalnym 

przy ul. Gnieźnieńskiej 29, kwota 922,50 zł, 

ł naprawa lamp w ośrodku wypoczynkowym „Relax" w Orzechowie, kwota 600,00 zł, 

ł naprawa dachu budynku przy ul. 3 Maja 8, kwota 8.088,00 zł, 

ł  naprawa przecieku przy kominie oraz włazu dachowego w budynku przy ul. 3 Maja 3, 

kwota 676,50 zł, 

ł naprawa stycznika do sterowania pompą  w ośrodku wypoczynkowym „Relax", kwota 

320,00 zł, 

ł usunięcie przecieku rury spustowej w budynku przy ul. 3 Maja 8, kwota 861,00 zł, 

ł naprawa bramy garażowej 3 Maja 12, kwota 669,12 zł, 

ł naprawa szlabanu przy ul. 3 Maja 3, kwota 1.044,89 zł, 
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ł  naprawa dachu budynku przy ul. Kościuszki 14, kwota 9.095,80 zł, 

ł współudział  w naprawie dachu PUP, kwota 563,55 zł, 

ł naprawa pieca w kościele poewangelickim w Miłosławiu, kwota 1.799,99 zł, 

ł  wykonanie prac naprawczych w Ośrodku RELAX w Orzechowie 7.004,85 zł. 

Na usługi wydatkowano kwotę  36.578,14 zł, na: 

ł  przegląd pieców i instalacji gazowej w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 29 i ul. Zamkowej 

w Miłosławiu, kwota 7.189,00 zł, 

czynności pomiarowo — rozliczeniowe przeprowadzone przez firmę  Energosystem budynku 

przy ul. 3 Maja 3 w celu rozliczenia mieszkańców ze zużycia energii ciepinej w roku 

ubiegłym, kwota 865,86 zł, 

J wywóz nieczystości stałych z budynków przy ul. Kościuszki 14, Słowackiego 11, kwota 

2.627,70 zł, 

J wykonanie klucza do kłódki patentowej zamykającej ośrodek wypoczynkowy „Relax" 

w Orzechowie, kwota 5,00 zł, 

J wywóz nieczystości płynnych, wynajem umywalek oraz dopuszczenie do użytkowania 

ośrodka „Relax", kwota 1.389,37 zł, 

ł  czyszczenie z liści rynien w kościele w Miłosławiu, kwota 800,00 zł, 

J przegląd sprzętu przeciwpożarowego, kwota 61,99 zł, 

J wykonanie tablicy informacyjnej na klatce schodowej 3 Maja 3, kwota 3.750,00 zł, 

J spuszczenie zimnej wody użytkowej i zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania 

na budynku SIWL, kwota 2.500,00 zł, 

ł  wykonanie przyłącza elektrycznego do tablicy świetlnej w budynku przy ul. 3 Maja 3, kwota 

500,00 zł, 

J przeglądy kominiarskie, kwota 690,00 zł, 

J wykup abonamentu na nieograniczoną  ilość  ogłoszeń  na stronie internetowej 

www.monitorurzedowy.pl   i portalach nieruchomościowych — kwota 768,75 zł, 

J zlecenie wykonania 5000 sztuk ulotek informujących o IX przetargach ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż  nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych 

w Bierzglinku — kwota 1.659,27 zł, 

J publikację  ogłoszenia o X przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż  nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, w gazetach: 

• „Gazeta Średzka" — kwota 615,00 zł, 

• „Przemiany na Szlaku Piastowskim" — kwota 460,00 zł, 

• „Głos Wielkopolski" — kwota 615,00 zł, 

J zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania prac geodezyjno-kartograficznych w celu 

dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości (sporządzenia projektu podziału, 

wyniesienie podziału w terenie wraz ze sporządzeniem wykazu zmian danych 
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ewidencyjnych): 

• Górne Grądy działka 233 i 236 (umowa nr 3/NG/2016) —kwota 2.706,00 zł, 

• Bierzglinek działka 146/3 (umowa nr 16/NG/2016) — kwota 3.900,00 zł, 

• Pyzdry działka 1054/l (urnowa nr 42/NG/2016)— kwota 1.476,00 zł, 

sporządzenie aktu notarialnego darowizny nieruchomości stanowiącej własność  Gminy 

Miłosław na rzecz Powiatu Wrzesińskiego (Miłosław dz. 609) — kwota 3.999,20 zł. 

Kwotę  4.182,00 zł  wydatkowano na sporządzenie przez uprawnionego rzeczoznawcę  majątkowego 

operatu szacunkowego określającego: 

• wartość  prawa użytkowania wieczystego gruntu 

Gminy Września będącego w użytkowaniu wieczystym 

Powiatu Wrzesińskiego (Września działka 3893/17) 615,00 zł, 

• wartość  rynkową  nieruchomości lokalowej nr 5, 

usytuowanej w budynku użytkowo-mieszkalnym 

położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 8 w celu jej sprzedaży 553,50 zł, 

wartość  rynkową  prawa własności nieruchomości 

będących własnością  Powiatu Wrzesińskiego 

w celu ich sprzedaży (Bierzglinek działki 146/5, 146/6, 146/7, 

146/8, 146/9, 146/10, 146/11) 1.230,00 zł, 

wartość  rynkową  nieruchomości w celu aktualizacji 

opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (Września działka 1040/4) 553,50 zł, 

ł wartość  rynkową  nieruchomości dla potrzeb 

związanych z nabyciem nieruchomości 

w drodze darowizny (Miłoslaw działka 609) 1.230,00 zł. 

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę  13.910,03 zł. Podatek od nieruchomości to wydatek 

w kwocie 17.471,00 zł, natomiast podatek rolny to wydatek w kwocie 1.474,00 zł. Za kwotę  

10.562,79 zł  uiszczono opłatę  roczną  za rok 2016 z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Gminy 

Września położonego we Wrześni przy ul. Leśnej, oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 3893/17 

i 3893/24, którego użytkownikiem wieczystym jest Powiat Wrzesiński (5.086,79 zł), dokonano 

odpłatności za gospodarowanie odpadami do Gminy Września (5.430,00 zł), opłatę  skarbową  

za rozpatrzenie przez Prezesa Agencji Nieruchomościami Rolnych Oddział  Terenowy w Poznaniu 

wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż  nieruchomości Bierzglinek działka 139/50 (10,00 zł) 

oraz opłatę  skarbową  za wydanie pozwolenia na rozbiórkę  obiektu budowlanego Września działka 

3896/24 (36,00 zł). Na podatek VAT wydatkowano kwotę  5.970,47 zł. Uiszczenie zaliczki na wydatki 

w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne, dokonanie opłaty sądowej za wniosek o odpis 

Postanowienia Sądu Rejonowego we Wrześni I Wydziału Cywilnego sygn. akt I C 1904/15/AW, 

uiszczenie opłaty sądowej w związku ze złożonym wnioskiem do Sądu Rejonowego we Wrześni 

IV Wydziału Ksiąg Wieczystych o wykreślenie roszczenia w dziale III księgi wieczystej 
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nr PO1F/00029499/7, dokonanie opłat sądowych za złożone pozwy o nakaz zapłaty należności 

z tytułu opłat eksploatacyjnych, bezumownego korzystania, czynszu najmu lokalu użytkowego, opłatę  

sądową  za wnioski o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty, opłatę  za kserokopię  protokołu 

z rozprawy na co wydatkowano kwotę  977,39 zł. 

Plan wydatków majątkowych zadań  własnych powiatu w wysokości 195.000,00 zł  został  wykonany 

W kwocie 193.239,00 zł, co stanowi 99,10 % planu, w tym: 

plan na zakupy inwestycje w wysokości 195.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 

193.239,00 zł, co stanowi 99,10 % planu 

Powyższe środki zaplanowano na zadanie majątkowe pn.: "Nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka 3893/24 

o powierzchni 0,2934 ha od Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością, położonej we Wrześni przy ul. Leśnej". 

Aktem notarialnym repertorium A nr 552/2016 z dnia 3 marca 2016 roku zakupiono od SIWL 

Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  prawo użytkowania wieczystego działki nr 3893/24 

o powierzchni 0,2934 ha za kwotę  190.896,00 zł. Koszty aktu notarialnego wraz z siedmioma 

wypisami urnowy sprzedaży opiewały na kwotę  2.343,00 zł. Niniejsze prawo użytkowania 

wieczystego zostało zakupione w związku z planowaną  budową  obiektów sportowych dla Zespołu 

Szkół  Specjalnych we Wrześni. 

DZIAŁ  710 DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA  

ROZDZIAŁ  71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJł  ł  KARTOGRAFII 

Plan wydatków bieżących w wysokości 192.500,00 zł  został  wykonany w kwocie 191.183,40 

co stanowi 99,32 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 192.500,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 191.183,40 zł, co stanowi 99,32 % planu, w tym: 

ił plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

192.500,00 zł  został  wykonany w kwocie 191.183,40 zł, co stanowi 99,32 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 59.040,00 zł  został  wykonany w kwocie 59.040,00 zł, 

co stanowi 100,00 % planu, z tego: 

ił  plan na inwestycje w wysokości 59.040,00 zł  został  wykonany w kwocie 59.040,00 z!, 

co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 71012 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Wydatki związane z realizacją  ich statutowych zadań  zostały wykorzystane na: 

,7 zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych 
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z dokonaniem podziału geodezyjnego nieruchomości w celu uregulowania stanu własności: 

• Krzywa Góra działka 214/5 1.968,00 zł, 

• Lisewo działka 652, 650/2 3.500,00 zł, 

,( Sokolniki działka 235/1, 236 3.740,00 zł, 

1" Krzywa Góra działka 145 1.906,50 zł, 

• zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych 

z dokonaniem odtworzenia przebiegu granicy działki położonej w Gorazdowie, oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 96/6 z działką  nr 51 stanowiącą  drogę 1.230,00 zł, 

• zlecenie uprawnionemu geodecie sporządzenia operatu geodezyjnego z ustalenia przebiegu 

granic działek ewidencyjnych (Sokolniki dz. 229, 237, 238) 1.476,00 zł, 

• zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych 

z dokonaniem zmiany projektu podziału geodezyjnego nieruchomości (Pyzdry dz. 1054/2) 

800,00 zł, 

". opłatę  za materiały geodezyjne do umowy nr 30/NG/2016 dotyczącej wykonania przez 

uprawnionego geodetę  wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych 

z dokonaniem podziału geodezyjnego nieruchomości (Zieliniec dz. 178) 57,90 zł, 

N(  realizację  umowy nr 273.10.2015 na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych 

obejmujących modernizację  ewidencji gruntów i budynków poprzez opracowanie obiektowej 

(wektorowej) mapy ewidencyjnej w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 

na terenie obrębów: Białobrzeg, Dłusk, Ksawerów, Pietrzyków, Pietrzyków Kolonia, Rataje, 

Walga, gmina Pyzdry, w systemie Geo-Info 6 Mapa (powierzchnia ewidencyjna obszaru 

opracowania wynosi 3328,2240 ha) 98.769,00 zł, 

i(  realizację  umowy nr 273.11,2015 na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych 

obejmujących modernizację  ewidencji gruntów i budynków poprzez opracowanie obiektowej 

(wektorowej) mapy ewidencyjnej w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 

na terenie obrębów: Wrąbczynkowskie Holendry i Zapowiednia, gmina Pyzdry (powierzchnia 

ewidencyjna obszaru opracowania wynosi 1625,8568 ha) 59.040,00 z1, 

N(  realizację  umowy nr 2/NGK/2016 na wykonanie przetworzenia do postaci elektronicznej 

dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 18.696,00 zł. 

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat. 

Plan wydatków inajqłkowych w wysokości 59.040,00 zł  został  wykonany w kwocie 59.040,00 zł, 

co stanowi 100,00 % planu, z tego: 

plan na inwestycje w wysokości 59.040,00 zł  został  wykonany w kwocie 59.040,00 zł, 

co stanowi 100,00 % planu. 
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Wydatkowano środki na zadanie majątkowe pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja 

rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań  kartograficznych i tematycznych 

gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie 

za pomocq e-usług w powiecie wrzesińskim". W tym na: 

V" wykonanie opracowania studium wykonalności do projektu pn. „Tworzenie, 

modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań  

kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą  e-usług w powiecie wrzesińskim" 

9.840,00 zł, 

1(  wykonanie usługi polegającej na konwersji prowadzonych baz danych obejmujących 

zbiory danych przestrzennych dotyczące ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości 

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań  kartograficznych w skali 1:500 — 

1:5000 (BDOT 500) w celu dostosowania tych baz do nowych przepisów określonych 

w rozporządzeniach 49.200,00 zł  

Powiat Wrzesiński przystąpił  do programu WRPO 2014+, w ramach którego złożył  wniosek 

o dofinansowanie projektu pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych 

oraz standardowych opracowań  kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocq e-usług w powiecie 

wrzesińskim". 

Całkowity koszt brutto inwestycji wyniesie 2.036.501,34 zł. W projekcie wystąpią  jedynie koszty 

kwalifikowane. Powiat Wrzesiński wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów 

kwalifikowanych planowanej inwestycji, tj. 1.731.026,13 zł. Dotacja pochodzić  będzie 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 —2020, Oś  priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, 

cel tematyczny 02. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych, poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 

publicznych. Pozostała część  — 15% kosztów kwalifikowanych, tj. 305.475,21 zł  pokiyta zostanie 

ze środków własnych Wnioskodawcy. Niniejsze przedsięwzięcie zostało wprowadzone 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą  Rady Powiatu Wrzesińskiego w dniu 7 lipca 2016 

roku. 

Źródłem finansowania wydatków są  środki własne powiatu. 
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ROZDZIAŁ  71015 NADZÓR BUDOWLANY 

Plan wydatków bieżących w wysokości 468.400,00 zł  został  wykonany w kwocie 468.400,00 d, 

co stanowi 100,00 % plami, w tym: 

• plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych wysokości 255,01 zł  został  wykonany w kwocie 

255,01 zł, co stanowi 100,00% planu, 

• plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 468.144,99 zł  został  wykonany 

w kwocie 468.144,99 zł, co stanowi 100,00 °A planu, w tym: 

• plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 383.456,90 zł  został  

wykonany w kwocie 383.456,90 zł, co stanowi 100,00 % planu, 

%( plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

84.688,09 zł  został  wykonany w kwocie 84.688,09 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 71015 zadania realizował  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

Plan wydatków bieżących w wysokości 468.400,00 zł  został  wykonany w kwocie 468.400,00 d, 

co stanowi 100,00 % plami. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki za zakup wody 

dla pracowników w czasie upalnych dni oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP. Plan w tym 

zakresie po zmianach wynosił  255,01 zł  został  wykonany w kwocie 255,01 zł,  co stanowi 100,00 %  

planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia 

dla pracownika niepodlegającego mnożnikowemu systemowi wynagrodzeń, pracownikom służby 

cywilnej, nagrody, nagrodę  jubileuszową  oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Ponadto 

wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie 

społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  

383.456,90 zł  został-  wykonany w kwocie 383.456,90 zł,  co stanowi 100,00 °A planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

84.688,09 zł  został  wykonany w kwocie 84.688,09 zł,  co stanowi 100,00 %  planu. Zakupiono 

materiały biurowe oraz remontowe, serwis budowlany, chip do szlabanu, komputer wraz 

z oprogramowaniem, monitor do komputera, program antywirusowy, przenośny twardy dysk, futerał  

na aparat fotograficzny, skraplacz oraz jednostki wewnętrzne klimatyzatora za kwotę  15.886,22 zł. 

Na energię  elektryczną, ciepiną, wodę  wydatkowano kwotę  6.155,47 zł. Dokonano remontu 

pomieszczeń  inspektoratu za kwotę  2.164,80 zł. Badanie lekarskie pracownika to koszt 100,00 zł. 

Wywóz nieczystości stałych, usługi prawne, przesyłki pocztowe, opłacenie aktualizacji programu, 

sprzątanie pomieszczeń, opłata za wykonanie zdjęć  satelitarnych oraz wykonanie pieczątki to wydatek 

44.252,70 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę  2.237,35 zł. Kwotę  7.692,19 zł  

wydatkowano na delegacje pracownicze oraz ryczałt za przejazdy lokalne. Na odpis na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń  Socjalnych wydatkowano kwotę  4.831,52 zł. Kwotę  303,00 zł  wydatkowano 
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na zapłacenie podatku od nieruchomości. Opłata z tytułu trwałego zarządu to wydatek w kwocie 

403,50 zł. Środki w kwocie 6,00 zł  wydatkowano na opłatę  sądową  za odpis ugody zawartej 

ze zwolnionym pracownikiem w Sądzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Kwotę  655,34 zł  

wydatkowano na udział  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w szkoleniu „Ostatnie 

zmiany w przepisach w Prawie budowlanym" oraz koszty dojazdu. 

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat. 

DZIAŁ  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

ROZDZIAŁ  75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 134.622,00 zł  został  wykonany w kwocie 134.622,00 zł, 

co stanowi 100,00 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 134.622,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 134.622,00 zł, co stanowi 100,00 °A planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 134.622,00 zł  został  

wykonany w kwocie 134.622,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 75011 zadania realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatoive 

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 134.622,00 zł  został  wykonany kwocie 134.622,00 zł, 

co stanowi 100,00 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych  wydatkowana kwota stanowi refundację  

wynagrodzeń  i pochodnych od wynagrodzeń  pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących 

zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  134.622,00 zł, 

został  wykonany w kwocie 134.622,00 zł,  co stanowi 100,00 %  planu. 

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat. 

ROZDZIAŁ  75019 RADY POWIATÓW 

Plan wydatków bieżących w wysokości 329.279,00 zł  został  wykonany w kwocie 321.062,64 z1, 

co stanowi 97,50 % planu, w tym: 

ł  plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 317.579,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 313.046,70 zł, co stanowi 98,57 % planu, 

ł  plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 11.700,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 8.015,94 zł, co stanowi 68,51 % planu, w tym: 

ł  plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

11.700,00 zł  został  wykonany w kwocie 8.015,94 zł, co stanowi 68,51 % planu. 
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W rozdziale 75019 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Wydatkowano środki w kwocie 313.046,70 zł  na diety dla radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego. 

Za kwotę  3.383,90 zł  dokonano zakupu artykułów spożywczych oraz naczyń  w związku z organizacją  

sesji oraz komisji Rady Powiatu. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 4.632,04 zł  na udział  trzech 

członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w szkoleniu dotyczącym zatwierdzania 

wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego, 

organizowanym przez Regionalną  Izbę  Obrachunkową  w Koninie, usługę  transportową, 

zakwaterowanie i wyżywienie związane ze szkoleniem radnych w ramach VI i VII Forum 

Samorządowego Radnych Samorządów Terytorialnych Powiatu Wrzesińskiego w Jaworze 

i Dźwirzynie. 

ROZDZIAŁ  75020 STAROSTWA POWIATOWE 

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił  10.352.055,00 zł  został  wykonany w kwocie 

9.895.122,71 zł, co stanowi 95,59 % planu, w tym: 

• plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 28.500,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 26.811,17 zł, co stanowi 94,07 % planu, 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 10.323.555,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 9.868.311,54 zł, co stanowi 95,59 % planu, w tym: 

• plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.772.804,00 zł  został  

wykonany w kwocie 7.644.444,14 zł, co stanowi 98,35 % planu, 

v" plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

2.550.751,00 zł  został  wykonany w kwocie 2.223.867,40 zł, co stanowi 87,18 % 

planu. 

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił  217.080,00 zł  został  wykonany w kwocie 

198.830,08 zł, co sianowi 91,59 % planu, w tym: 

plan inwestycji w wysokości 76.240,00 d został  wykonany w kwocie 58.056,00 z1, 

co stanowi 76,15 % planu, 

plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 140.840,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 140.774,08 zł, co stanowi 99,95 % planu. 

W rozdziale 75020 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił  28.500 00 zł  został  

wykonany w kwocie 26.811,17 zł,  co stanowi 94,07 %  planu. Wydatkowano środki na świadczenia 

dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni w szczególności na: 

wydatki na podstawie art. 232 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

28 maja 1996 roku Dz. U. 1996 nr 60, poz. 279 w sprawie profilaktycznych posiłków 
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i napojów. Dla pracowników, którzy zatrudnieni są  na stanowiskach o charakterze 

robotniczym, przewiduje się  stały dostęp do wody. Ponadto w okresie zimowym 

w/w pracownikom przysługuje posiłek profilaktyczny rekompensujący poniesiony wydatek 

energetyczny organizmu w związku z wykonywaną  pracą  w temperaturze poniżej 10 stopni 

Celsjusza oraz ciepłe napoje. Dla pracowników biurowych wodę  wydaje 

się, gdy temperatura na stanowisku pracy osiągnie lub przekroczy 28 stopni Celsjusza, 

i tak: 

zakup wody dla pracowników, kwota 1.815,96 zł, 

v' zakup posiłków i napojów regeneracyjnych, kwota 3.961,76 zł, 

• ekwiwalenty dla pracowników na stanowiskach robotniczych za pranie odzieży roboczej, 

używanie odzieży własnej oraz jej pranie — kwota 8.053,66 zł. Wydatki poniesione 

na podstawie art. 2377  §4 i art. 237' §2 i §3 Kodeksu Pracy oraz Zarządzenia nr 2/2016 

Starosty Wrzesińskiego z dnia 04.01.2016 roku w sprawie przydzielenia pracownikom 

środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny 

osobistej, 

• zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników, 

podstawa prawna: art. 2377  § 1 Kodeksu Pracy kwota 8.939,79 zł, 

ł refundacja za okulary korygujące wzrok, na podstawie Zarządzenia Nr 20/2007 Starosty 

Wrzesińskiego z dnia 15 października 2007 roku — kwota 4.040,00 zł. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych  plan po zmianach wynosił  

7.772.804,00 z1  został  wykonany w kwocie 7.644.444,14 zł,  co stanowi 98,35 % planu. Dokonano 

wypłat wynagrodzeń, kosztów zastępstwa procesowego, nagród i nagród jubileuszowych 

oraz ekwiwalentów za urlop. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 

opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Ponadto 

wydatkowano środki z tytułu umów zlecenie i o dzieło w związku z wykonaniem czynności audytu, 

w tym: zmiana planu audytu na rok 2016, aktualizacja procedur audytu, ocena zapewnienia 

bezpieczeństwa informacji, czynności sprawdzających: Audyt wydatków na realizację  zadań  powiatu 

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej a także Zarządzanie i administrowanie 

drogami powiatowymi oraz organizacja pracy w Referacie Dróg Powiatowych Starostwa 

Powiatowego we Wrześni, czynności doradczych: nadzór właścicielski nad nieruchomościami 

powiatowymi; realizacja zadań  powiatu z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego 

rynku pracy oraz struktury organizacyjnej jednostki realizującej wydatki objęte audytem; zadania 

dotyczącego przygotowania planu audytu na rok 2017, przygotowania sprawozdania z realizacji Planu 

audytu w 2016 roku, na realizację  zadania w zakresie wprowadzania operatów geodezyjnych 

do systemu GEO —INFO oraz na wykonanie raportu z weryfikacji kontroli zarządczej I stopnia. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

2.550.751,00 zł  został  wykonany w kwocie 2.223.867,40 złł  co stanowi 87,18 % planu. Dokonano 
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zakupu materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę  1.020.068,04 zł. Zakupiono między 

innymi druki do rejestracji pojazdów, karty parkingowe, prawa jazdy, narzędzia, części do myjki 

ciśnieniowej, rolety okienne, podajniki ręczników, akcesoria do telefonów, chipy do szlabanu, 

akcesoria komputerowe, materiały biurowe, środki czystości, kwiaty, etylinę, prasę, bilety w rolkach, 

artykuły i materiały przemysłowe, remontowe, elektryczne, szkoleniowe, materiały do plotera, 

akcesoria samochodowe, części do samochodu służbowego. Ponadto zakupiono wyposażenie między 

innymi: niszczarki, smartfony, zestawy głośnikowe, lamki oświetleniowe, maty podłogowe, 

wentylatory. Na energię  elektryczną, ciepiną, wodę  wydano 171.738,54 zł. Konserwacja alarmu, 

monitoringu wizyjnego, centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej oraz naprawa myjki 

ciśnieniowej, naprawa systemu kolejkowego, plotera, gaśnic, klimatyzacji to wydatek w kwocie 

25.279,86 zł. Przeprowadzono badania wstępne pracowników nowozatrudnionych, badania kontrolne 

dla pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni, badania okresowe. 

W 2016 roku wykonano badania 78 osób. Na powyższe badania wydatkowano kwotę  5.417,00 zł. 

Wywóz nieczystości, wykonanie pieczątek, homologacja torby kasjera, mycie samochodu, dzierżawa 

łącza, odgrzybianie klimatyzacji, przegląd gaśnic, czynności kontrolne stacji kontroli pojazdów, 

wyważanie kół, wykonanie tabliczek, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynajem skrytki 

sejfowej, przedłużanie certyfikatów kwalifikowanych, przedłużenie gwarancji na serwer, usługi 

pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, serwis i obsługa klimatyzacji, czyszczenie tacy plotera, wykonanie 

tablic rejestracyjnych, usługa serwisowa Dell 5.900, odnowienie gwarancji na urządzenie sieci 

bezprzewodowej, wykonanie identyfikatorów, opieka autorska BIP, wykonanie głównego wyłącznika 

prądu, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, aktualizacja oprogramowań  (program kosztmysowy 

KOBRA, program GEO-1NFO, opieka programowa e-content, program EGB2000, program 

EGB2005, program Nabór, program Finanse Optivum, program Płace Optivum, program Qwant, 

program antywirusowy, Lex, program do komunikacji FORIS, program Sigma, aktualizacja 

planowania i zaangażowania, odnowienie subskrypcji Forłigate) to wydatek 648.288,97 zł. Za usługi 

telekomunikacyjne zapłacono 37.356,55 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych (krajowe 

i zagraniczne) w kwocie 30.110,25 zł. W 2016 roku uregulowano składki na ubezpieczenie mienia 

i składki członkowskie w kwocie 50.538,63 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych zostały 

przekazane środki w kwocie 152.296,84 zł. Kwotę  19,88 zł  wydatkowano na zapłatę  odsetek 

od zwróconych opłat za karty pojazdu. Kwotę  1.275,00 zł  wydatkowano na zwroty za karty pojazdów, 

natomiast kwotę  803,76 zł  wydatkowano na zwrot kosztów postępowania sądowego zwrotów za karty 

pojazdów, znaki opłaty sądowej w związku z zapytaniami o niekaralność  pracowników, koszty 

postepowania egzekucyjnego. 

Wydatkowano środki w kwocie 80.674,08 zł  na szkolenia pracowników Starostwa. Pracownicy 

wzięli udział  w około 88 szkoleniach m.in. zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg 

rachunkowych i sprawozdania za rok 2015, szkolenie dla beneficjentów WRPO 2014 +, szkolenia 

z zakresu zamówień  publicznych oraz wprowadzanych zmian, szkolenia z zakresu zmian w przepisach 
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dotyczących wydziałów komunikacji, szkolenia z zakresu obrotu nieruchomościami rolnymi, 

szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji unijnej na rozwój szkół, szkolenia z zakresu korzystania 

z wód jako elementu gospodarowania wodami, szkolenia z zakresu zmian w świetle przepisów 

kancelaryjno-archiwalnych, szkolenia z zakresu zawierania umów dzierżawy, warsztaty z zakresu 

ABI/ADO, szkolenia z zakresu zmian w prawie pracy, z zakresu organizowania i funkcjonowania 

publicznego transportu zbiorowego, szkolenia z zakresu rozwiązywania technicznego 

dla bezpieczeństwa obywateli województwa wielkopolskiego, szkolenia z zakresu obrony cywilnej, 

szkolenia z zakresu wystawiania faktur pod kątem podatkowym i odpowiedzialności kamo-skarbowej, 

z zakresu ustawy o rzeczach znalezionych, szkolenia z zakresu sporządzania budżetów do projektów 

unijnych, szkolenia z zakresu konsolidacji podatku VAT, ubezpieczeń, narady szkoleniowe 

dla geodetów, z zakresu kształtowania kultury opartej na wysokich standardach etycznych i skuteczne 

przeciwdziałanie korupcji, z zakresu profesjonalnej obsługi sekretariatu, wywłaszczaniu 

nieruchomości, prawne aspekty ochrony powietrza, zmiany w przepisach w prawie budowlanym, 

rozliczanie kosztów mediów w nieruchomości mieszkaniowej, ewidencja mienia 

oraz wykorzystywanie zasobu czyli racjonalne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 

i jst. Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach, System zamówień  publicznych w Polsce, 

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 01 stycznia 2017 roku, 

Dotacje dla organizacji pozarządowych — wzory dokumentów i poprawne rozliczanie, Dochody 

Skarbu Państwa w ewidencji księgowej gmin i powiatów, sprawozdawczość, zasady rozliczeń  

z wojewodą  oraz likwidacja zaległości i nadpłat, Najnowsze zmiany w dotacjach oświatowych, 

Funkcjonowanie drogowego transportu zbiorowego oraz organizacja dowozu dzieci do szkół  — 

po 2016 roku, warsztaty szkoleniowe m.in. nt. OSK, praw jazdy, rejestracji pojazdów, CEPiK 2.0, 

Prawidłowa realizacja projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9 

WRPO 2014+, Postępowanie administracyjne prowadzonych w oparciu o art. 9 ust. 2bi 2i ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 roku, Przepisy wprowadzające ustawę  o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z dniem 01.01.2016 roku prawa własności 

nieruchomości będących własnością  podmiotów, które nie zarejestrowały się  w KRS-przejęcie 

majątku przez Skarb Państwa w świetle nowych regulacji, Nowe wzory ofert - zasady przygotowania 

i rozliczania zadań  publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, Projekt budżetu 

i WPF na rok 2017. Zmiany w przepisach prawa i ich wpływ na budżet roku 2017, Nowe druki ofert, 

umów i sprawozdań  w zakresie zlecania zadań  publicznych organizacjom pozarządowym, Zmiany 

stanu prawnego w zadaniach wydziałów komunikacji, Funkcjonowanie drogowego transportu 

zbiorowego po 2017 roku - nowe zmiany w systemie publicznego transportu zbiorowego, Prawne 

aspekty zatrudniania personelu w projektach finansowanych z udziałem środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2014-2020, Egzekucja z rachunku bankowego w kontekście możliwości 

obrony praw konsumentów, Wywłaszczenia i zwroty nieruchomości, Instalowanie samorządowych 

e usług z wykorzystaniem platformy e-PUAP-tworzenie formularzy, Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 
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roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

oraz o zmianie niektórych ustaw itd. Wystawiono około 110 delegacji związanych z dojazdami 

pracowników na szkolenia. 

Poza powyższymi szkoleniami zorganizowano: 

N( dwie edycje szkolenia dla kierowników komórek organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego oraz osób zajmujących stanowiska samodzielne, które odbyły 

się  w miesiącu maju i listopadzie 2016 roku; 

dwie edycje (wiosenna i jesienna) szkolenia „Zarządzanie finansami" dla osób 

zajmujących stanowiska wyższego szczebla oraz osób odpowiedzialnych 

za wykonywanie czynności związanych z obsługą  finansowo-księgową  tut. urzędu 

i jednostek organizacyjnych powiatu (obsługa prowadzona w Starostwie Powiatowym). 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 217.080,00 zł  został  wykonany w kwocie 198.830,08 d, 

co stanowi 91,59 % planu, z tego: 

plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 140.840,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 140.774,08 zł, co stanowi 99,95 % planu, 

plan wydatków na inwestycje w wysokości 76.240,00 zi został  wykonany w kwocie 

58.056,00 zł, co stanowi 76,15 % planu. 

W zakresie wydatków na inwestycje zrealizowano 3 zadania: 

1. "Uruchomienie e-usług dla mieszkańców", 

2. "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni", 

3. "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym 

we Wrześni w powigzaniu z platform! ePUAP". 

Ad. 1. "Uruchomienie e-usług dla mieszkańców" —plan w wysokości 5.844,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 5.842,50 zł  co stanowi 99,97 %  

Wydatkowano środki za zadanie inwestycyjne pn.: "Uruchomienie e-usług 

dla mieszkańców". W ramach realizacji zadania uruchomiono serwer WMS, który pozwala 

udostępnić  geodetom program i. Kerg, który posiadamy. Dzięki niemu geodeci będą  mogli 

zgłaszać  prace geodezyjne przez Internet, bez konieczności przychodzenia do urzędu. 

Zaoszczędzi to czas im oraz pracownikom, którzy nie będą  musieli przyjmować  zgłoszeń  

osobiście, tylko będą  je otrzymywać  prosto z systemu. 

Ad.2. "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni" 

- —plan w wysokości 64.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 45817 50 zł  co stanowi 

71,59 % planu. 

W ramach realizacji zadania poniesiono w 2016 roku wydatki na: 
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sporządzenie kosztorysu inwestorskiego sygnalizacji pożaru budynku Starostwa 

Powiatowego we Wrześni wraz ze sporządzeniem tabeli równoważności 

do dokumentacji projektowej instalacji przewodowej systemu sygnalizacji pożaru 

Starostwa Powiatowego we Wrześni — kwota 2.460,00 zł. 

I etap robót właściwych na kwotę  40.897,50 zł; w ramach prac wykonano: 

montaż  urządzeń  systemu SAP (Centrala szt. 1, akumulator 12 V 17 Ah 

lub równoważne szt. 2, sygnalizator akustyczny szt. 6, puszka instalacyjna szt. 6, 

ręczny ostrzegacz pożaru szt. 9, moduł  szt. 1, obudowa szt. 1, uniwersalna 

optyczna czujka dymu szt. 7, gniazdo do czujek szt. 10, optyczna radiowa czujka 

dymu z gniazdem szt. 16, adapter czujek radiowych szt. 3), montaż  nadajnika 

monitoringu UTA, zmiana lokalizacji centrali SSP — przeniesienie na korytarz 

(dostosowanie okablowania), uruchomienie i testy systemu SSP, dokumentacja 

powykonawcza. 

pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad pracami przy realizacji 

zadania - kwota 2.460,00 zł. 

Ad.3. "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegli dokumentów w Starostwie Powiatowym 

we Wrześni w powiqzanitt z platformq ePUAP" - plan w wysokości 6.396,00 zł  zostal 

wykonany w kwocie 6.396,00 zł  co stanowi 100,00 %  planu. 

Studium wykonalności do projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu 

dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą  ePUAP". 

Inwestycja obejmuje zakup oraz wdrożenie nowego systemu elektronicznego obiegu 

dokumentów, a także jego integrację  z platformą  ePUAP, na której zostaną  umieszczone 

nowe formularze elektroniczne. Ma on zastąpić  obecnie użytkowany system, który jest już  

przestarzały, bez możliwości jakiejkolwiek rozbudowy. 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 21. Rozwój 

elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług 

publicznych. 

Projekt realizowany od 17 października 2016 r. do 31 marca 2018 roku. Całkowita wartość  

projektu wynosi 387.095,03 zł, z czego dofinansowanie wynosi 329.030,77 zł. Wniosek 

złożony został  1 grudnia 2016 roku. 

W zakresie zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki na zadanie pn.: "Zakup sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania", w ramach tego zadania wydatkowano środki na: 

a. zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i zasilaczami UPS: 

• zakupiono 6 zestawów Fujitsu P920. Każdy zestaw zawiera również  monitor, 

peryferia w postaci klawiatury oraz myszki, a także pakiet biurowy 
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oprogramowania Microsoft Office 2016. Dodatkowo zakupiono 6 zasilaczy UPS 

w celu ochrony jednostki przed przepięciami oraz zanikami napięcia. Komputery 

zostały przekazane pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii 

i Nieruchomości. Zakup zrealizowany za kwotę  35.119,54 zł, 

• zakupiono 4 zestawy Lenovo. Każdy zestaw zawiera również  monitor, peryferia 

w postaci klawiatury oraz myszki, a także pakiet biurowy oprogramowania 

Microsoft Office 2016. Dodatkowo zakupiono 4 zasilacze UPS w celu ochrony 

jednostki przed przepięciami oraz zanikami napięcia. Komputery zostały 

przekazane pracownikom Wydziałów: Komunikacji, Dróg i Transportu, 

Inwestycji, Zamówień  Publicznych i Funduszy Europejskich oraz Promocji 

i Kultury. W ramach umowy zakupiono również  3 notebooki 

z oprogramowaniem dla Wydziału Finansowego, Referatu Kadr oraz Referatu 

Bezpieczeństwa. Zakup zrealizowany za kwotę  32.511,36 zł. 

b. zakup oprogramowania: 

• zakupiono dwie licencje oprogramowania do tworzenia plakatów CorelDraw. 

Jeden pakiet trafił  do Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej, natomiast drugi 

do Wydziału Promocji i Kultury. Zakup zrealizowany za kwotę  3.865,98 zł, 

• zakupiono pakiet Adobe przeznaczony do składu Przeglądu Powiatowego. Zakup 

zrealizowany za kwotę  4.550,00 zł, 

• zakup oprogramowania do tworzenia backupów Ferro Backup. Program pozwala 

robić  szybkie, efektowne i bezpieczne kopie zapasowe danych przechowywanych 

na serwerach starostwa. Zakup zrealizowany za kwotę  4.285,00 zł, 

• zakup serwerowego systemu operacyjnego Windows Server 2012 Standard. 

Zakup zrealizowany w związku z zoptymalizowaniem pracy na serwerach 

starostwa. Zakup zrealizowany za kwotę  3.198,00 zł, 

• zakup programu do centralizacji VAT rVat. Program zakupiony w związku 

z wymogami przepisów. Zakup zrealizowany za kwotę  9.840,00 zł. 

c. zakup serwera z systemem operacyjnym oraz licencjami dostępowymi: 

• zakupiono serwer Dell Poweredge R730, który zastąpi jeden z dwóch głównych 

serwerów urzędu. Licencje dostępowe są  konieczne, aby w pełni legalnie 

zmigrować  na nowszą  wersję  systemu operacyjnego zainstalowanego 

na serwerze. Zakup zrealizowany za kwotę  47.404,20 zł. 
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ROZDZIAŁ  75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 

Plan wydatków bieżących w wysokości 26.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 22.482,32 zł, 

co stanowi 86,47 % planu, w tynt: 

,7  plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.000,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 5.400,00 zł, co stanowi 77,14 % planu, 

• plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 19.000,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 17.082,32 zł, co stanowi 89,91 % planu, w tym: 

• plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.436,00 zł  został  

wykonany w kwocie 8.264,20 zł, co stanowi 97,96 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

10.564,00 zł  został  wykonany w kwocie 8.818,12 zł, co stanowi 83,47 % planu. 

W rozdziale 75045 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Wydatki dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Wydatkowano 

środki na wypłatę  wynagrodzenia osób wprowadzających dane do ewidencji wojskowej i wydających 

wojskowe dokumenty osobiste oraz osoby do prowadzenia zajęć  z osobami zgłaszającymi 

się  do kwalifikacji wojskowej oraz na wypłatę  diet dla członków komisji wojskowej. Zakupiono druki, 

materiały biurowe, artykuły spożywcze i przemysłowe, środki czystości, wagę  osobową, 

ciśnieniomierz oraz opłacono wynajem sal do przeprowadzenia poboru. Wyżej wymienione wydatki 

w kwocie 21.642,32 zł  poniesiono ze środków dotacji na zadania zlecone. Natomiast kwota 840,00 zł  

została wydatkowana na specjalistyczne badania lekarskie — sfinansowane ze środków dotacji 

na realizację  zadań  na podstawie porozumień  z organami administracji rządowej. 

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat oraz na zadania realizowane na podstawie 

porozumień  z organami administracji rządowej. 

Kwalifikacja wojskowa w powiecie wrzesińskim była organizowana i przeprowadzona w dniach 

od 22 lutego 2016 roku do dnia 16 marca 2016 roku. W tym okresie odbyło się  18 posiedzeń  

Powiatowej Komisji Lekarskiej, które miały miejsce w Szpitalu Powiatowym we Wrześni 

przy ul. Słowackiego 2. 

Przed Powiatową  Komisją  Lekarską  stawiło się  510 osób, z tego 465 mężczyzn i 45 kobiet, 

w tym: 

465 mężczyzn z poszczególnych gmin: 

• Nekla —49, 

'47  Kołaczkowo — 42, 

• Pyzdry — 47, 

• Miłosław — 69, 
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Września —258, 

45 kobiet z poszczególnych gmin: 

• Nekla — O, 

• Kołaczkowo — 1, 

• Pyzdiy — 1, 

• Miłosław — 1, 

Września — 42. 

Do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem 

wojskowych dokumentów osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej zostały zatrudnione cztery 

osoby, natomiast do prowadzenia zajęć  z osobami zgłaszającymi się  do kwalifikacji wojskowej została 

zatrudniona jedna osoba. W kwalifikacji wojskowej uczestniczyli codziennie przedstawiciel 

Wojskowej Komendy Uzupełnień  oraz przedstawiciele wójta i burmistrzów gmin powiatu 

wrzesińskiego 

ROZDZIAŁ  75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Plan wydatków bieżących w wysokości 267.431,00 zł  został  wykonany w kwocie 260.153,16 zł, 

co stanowi 97,28 % planu, w tym: 

i(  plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 267.431,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 260.153,16 zł, co stanowi 97,28 % planu, w tym: 

• plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.475,00 zł  został  

wykonany w kwocie 8.475,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

• plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

258.956,00 zł  został  wykonany w kwocie 251.678,16 zł, co stanowi 97,19 % planu. 

W rozdziale 75075 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatolve 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił  8.475 00 zł  

został  wykonany w kwocie 8.475,00 zł,  co stanowi 100,00 %  planu. Środki wydatkowano 

na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych między innymi za przygotowanie artykułów 

do Przeglądu Powiatowego oraz na wykonanie zdjęć  lotniczych Wrześni i okolic. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

258.956 00 zł  został  wykonany w kwocie 251.678,16 zł  co stanowi 97.19 % planu. 

Zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu Wiedzy o Samorządzie Powiatowym 

za kwotę  213,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 36.434,12 zł  związane z promocją  Powiatu. 

W ramach wydatków na promocję  Powiatu zakupiono materiały promocyjne, puchary, trofea 

i statuetki, księgę  pamiątkową, artykuły papiernicze, przemysłowe oraz zakupiono aparat 

fotograficzny na potrzeby promocji Powiatu. Zakupiono albumy „Z biegiem rzeki Wrześnicy" 

(wydania książkowe), które zostaną  wykorzystane na promocję  Powiatu Wrzesińskiego w kraju 
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i za granicą. Opłacono koszty druku Przeglądu Powiatowego, oprawy obrazów, karnety 

na prowincjonalia, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi fotograficzne, nagranie filmu 

promocyjnego, wykonanie kalendarzy. Ponadto opłacono między innymi produkcję  kroniki filmowej, 

kronikę  filmową  TV Gniezno oraz usługi promocyjne Radio Września. Na usługi wydatkowano kwotę  

215.031,04 zł. 

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano i zorganizowano szereg przedsięwzięć  

mających na celu promocję  ziemi wrzesińskiej zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. 

Były to między innymi: Targi Rolnicza Jesień, XXIII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej 

Prowincjonalia, Dzień  Dziecka i Mikołaj w Szpitalu Powiatowym i Ośrodka Wspomagania Dziecka 

i Rodziny w Kołaczkowie, Przegląd Powiatowy, Kronika Filmowa i Radiowa Powiatu Wrzesińskiego, 

Konferencja prasowa - rozliczenie projektu dotyczącego rozbudowy szpitala, Konkurs Wiedzy 

o Samorządzie Terytorialnym. 

ROZDZIAŁ  75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

Plan wydatków bieżących w wysokości 111.400,00 zł  został  wykonany w kwocie 68.596,56 zł, 

co stanowi 61,58 % planu, w tym: 

•7 plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 111.400,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 68.596,56 zł, co stanowi 61,58 % planu, w tym: 

st plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.000,00 zł  został  

wykonany w kwocie 1.308,11 zł, co stanowi 26,16 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

106.400,00 zł  został  wykonany w kwocie 67.288,45 zł, co stanowi 63,24 % planu. 

W rozdziale 75095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Wydatkowano środki na zapłatę  składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich. 

Zorganizowano kolejne dwie edycje szkolenia z zakresu zarządzania finansami w jednostkach sektora 

finansów publicznych dla kierowników i głównych księgowych jednostek organizacyjnych powiatu 

oraz powiatowych inspekcji i straży. 

DZIAŁ  752 OBRONA NARODOWA 

ROZDZIAŁ  75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.500,00 zł  nie został  wykonany, w tym: 

it plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.700,00 zł  nie został  wykonany, 

,7 plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.800,00 zł  nie został  wykonany, 

w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 3.800,00 zI 

nie został  wykonany. 
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W rozdziale 75212 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Zabezpieczono środki na wypłatę  należności dla osób wykonujących świadczenia osobiste 

na rzecz obronności kraju (osoby biorące udział  w Akcji Kurierskiej). Środki te w przypadku 

uruchomienia akcji po rozliczeniu zostaną  zwrócone przez podmiot, na rzecz którego wykonane 

zostało dane świadczenie. W roku 2016 nie uruchomiono akcji, która wygenerowałaby takie wydatki. 

Ponadto zaplanowano środki na szkolenie obronne. Zgodnie z planem szkolenie to organizował  

powiat pleszewski w miesiącu czerwcu i zgodnie z porozumieniem kwota ta została zrealizowana 

przez ten podmiot. 

DZIAŁ  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIW POŻAROWA 

ROZDZIAŁ  75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 20.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 20.000,00 zł, 

co stanowi 100,00 % planu, w tym: 

wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości 20.000,00 zł  została wykonana 

w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 75405 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo P011 „ jutowe 

Środki wydatkowano na wpłatę  na fundusz celowy — dofinansowanie do "Zakupu radiowozu" 

dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. W dniu 3 października 2016 roku zawarto w tym 

zakresie umowę  dotyczącą  dofinansowania — wpłaty na fundusz celowy i zgodnie 

z jej postanowieniami przekazano środki. W ramach dofinansowania zakupiono KIA CEE'D. 

ROZDZIAŁ  75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.493.129,00 zł  został  wykonany w kwocie 3.493.105,86 zł, 

co stanowi 99,99 % planu, w tym: 

plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 156.038,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 156.033,95 zł, co stanowi 99,99 % planu, 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 30.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 

30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, 

i plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.307.091,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 3.307.071,91 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.728.649,00 został  

wykonany w kwocie 2.728.644,47 zł, co stanowi 99,99 % planu, 
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•.7  plan na wydatki związane z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 578.442,00 zł  

został  wykonany w kwocie 578.427,44 zł, co stanowi 99,99 % 

W rozdziale 75411 zadanie realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

we Wrześni oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych planowana kwota 156.038,00 zł  została 

wydatkowana w kwocie 156.033,95 zł,  co stanowi 99,99 %  planu. Największe wydatki dotyczyły 

wypłaconych środków funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego w kwocie 63.837,24 zł  

oraz dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w kwocie 59.356,00 zł. Wypłacono 

równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego w kwocie 9.254,43 zł, zasiłki 

na zagospodarowanie w kwocie 2.874,20 zł. Na przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 

wydatkowano kwotę  9.612,16 zł  oraz na pozostałe należności funkcjonariuszy kwotę  10.085,20 zł. 

Kwota 1.014,72 zł  wydatkowana została na ekwiwalenty i równoważniki pieniężne, pranie odzieży 

roboczej. 

Plan w zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych wynosił  2.728.649,00 zł  został  

wykonany w kwocie 2.728.644,47 zł,  co stanowi 99,99 %  planu. Dokonano wypłaty uposażeń  

dla funkcjonariuszy przy średniorocznym zatrudnieniu 48 osób oraz wynagrodzeń  dla pracowników 

cywilnych, wynagrodzeń  i nagród dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem 

wynagradzania oraz wynagrodzenia dla służby cywilnej, nagrody uznaniowe i zapomogi. Dokonano 

wypłaty nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok. Opłacono składki 

na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan wynosił  578.442,00 zł  

został  wykonany w kwocie 578.427,44 A,  co stanowi 99,99 %  planu. Kwotę  244.991,62 zł  

wydatkowano na refundację  nadgodzin za okres II półrocza 2015 roku, wypłatę  ekwiwalentu 

i równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, nagrody 

jubileuszowe, wypłatę  odszkodowania. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 

156.910,31 zł, w tym zakupiono materiały administracyjno — biurowe, mapy, prasę, materiały pędne, 

łączności, informatyczne, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, przedmioty zaopatrzenia 

mundurowego, artykuły jednorazowego użytku, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego 

użytku. Zakup środków żywności to koszt 640,00 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 

pochłonął  kwotę  48.822,08 zł. W zakresie usług remontowych dokonano naprawy aparatu 

oddechowego, gaśnic, kamery cofania, układu elektrycznego, elektrozaworu, oświetlenia 

ostrzegawczego, kamery, instalacji wodno-kanalizacyjnej, przeprowadzono legalizację  butli 

tlenowych, przeprowadzono konserwację  centrali telefonicznej oraz sieci komputerowej, badania 

aparatów powietrznych, przeglądu sprężarki, poddano kalibracji miernik gazowy. Comiesięcznej 

konserwacji poddano podnośnik SH, kotłownie oraz agregaty prądotwórcze. Przeprowadzono 

konserwację  masztu antenowego. W tym zakresie wydatkowano kwotę  46.016,42 zł. Przesyłki 
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pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, haftowania, spedycyjne, komunalne i mieszkaniowe, 

aktualizacja licencji programów, przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia z zakresu ochrony danych 

osobowych oraz sprzątanie pomieszczeń  biurowych, opłaty RTV to wydatek w kwocie 36.917,95 zł. 

Badanie lekarskie to wydatek 20.850,00 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 11.934,88 z1. 

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych w wysokości 2.187,86 zł. 

Ubezpieczenie majątkowe to koszt 939,00 zł. Wypłacono delegacje na kwotę  2.130,00 zł. Opłata 

podatku od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu za działkę  zlokalizowaną  

w Białężycach to wydatek 6.087,32 zł. 

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 3.453.105,86 zł  oraz środki w kwocie 

10.000,00 zł  otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych. 

Starostwo Powiatowe 

Plan wydatków bieżących w wysokości 30.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 30.000,00 zł, 

co stanowi 100,00 % planu, w tym: 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 30.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 

30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 

z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zawarto w tym zakresie dwie umowy. 

W dniu 9 sierpnia 2016 roku zawarto umowę, na podstawie której przekazano dofinansowanie 

w kwocie 20.000,00 zł  na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej we Wrześni. W ramach tych środków Zakupiono ubrania specjalistyczne Tiger Plus 

oraz czujniki bezruchu. 

W dniu 27 września 2016 roku zawarto umowę, na podstawie której przekazano dofinansowanie 

w kwocie 10.000,00 zł  na naprawę  sprzętu specjalistycznego. W ramach tych środków naprawiono 

główną  pompę  hydrauliczną  Binotto, pomocniczą  pompę  hydrauliczną  Binotto oraz system auto-

poziomowania kosza (system stabilizacji automatycznej pomostu roboczego LAG). 

ROZDZIAŁ  75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 21.390,00 zł  został  wykonany w kwocie 21.047,34 d, 

co stanowi 98,40 % planu, w tym: 

.( plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 21.390,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 21.047,34 zł, co stanowi 98,40 % planu, w tym: 

•7 plan wynagrodzeń  i składki od nich naliczane w wysokości 4.200,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 4.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

17.190,00 zł  został  wykonany w kwocie 16.847,34 zł, co stanowi 98,01 ')/0 planu. 
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W rozdziale 75421 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Środki w kwocie 4.200,00 zł  wydatkowano na wypłatę  wynagrodzenia z tytułu urnowy zlecenie 

za prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Zakupiono folie i plandeki ochronne 

na dachy wraz z osprzętem na zabezpieczenie budynków uszkodzonych w związku z wystąpieniem 

na terenie powiatu anomalii pogodowych, nowy sprzęt telefoniczno-informatyczny celem 

utrzymywania całodobowego dyżuru i obiegu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto 

wydatkowano środki na zakupy związane w drobnym doposażeniem Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, w tym celu zakupiono m.in. tablicę  suchościeralną. Na powyższe zakupy 

wydatkowano kwotę  8.167,67 zł. Wydatkowano środki w kwocie 1.800,00 zł  na konserwację  anten 

i radiotelefonów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wydatkowano środki na zakup 

usług (abonament roczny) z wykorzystaniem systemu informatycznego i aplikacji mobilnej 

„Komunikator SISMS" - usługi przeznaczonej do szybkiego informowania i ostrzegania ludności 

o zagrożeniach na terenie powiatu za pomocą  wiadomości tekstowych SMS oraz przekazywania 

informacji za pomocą  aplikacji na urządzenia mobilne. Ponadto zorganizowano naradę  szkoleniową  

dla służb, inspekcji i straży biorących udział  w działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym. 

Na usługi w roku 2016 wydatkowano kwotę  6.800,58 zł. Wydatkowano środki w kwocie 79,09 zł  

na usługi telekomunikacyjne związane z Zarządzaniem Kryzysowym. 

ROZDZIAŁ  75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

Plan wydatków bieżących w wysokości 44.450,00 zł  został  wykonany w kwocie 36.387,57 zł, 

co stanowi 81,86 % planu, w tym: 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 13.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 

12.994,76 zł, co stanowi 99,96 4)/0 planu, 

J plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 31.450,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 23.392,81 zł, co stanowi 74,38 % planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

31.450,00 zł  został  wykonany w kwocie 23.392,81 zł, co stanowi 74,38 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 26.150,00 zł  został  3,vykonany w kwocie 26.150,00 zł, 

co stanowi 100,00 % planu, w tym: 

plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 6.150,00 zł  został  wykonany w kwocie 

6.150,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, 

N( plan dotacji na inwestycje w wysokości 20.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 

20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 75495 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 
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Starostwo Powiatowe 

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań  publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, 

które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 4 oferentów. 

Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacji zostały 

opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu. 

Wydatki w tym rozdziale związane są  z bezpieczeństwem publicznym. Za kwotę  195,51 zł  

zakupiono nagrody dla zwycięzców eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

dla dzieci i młodzieży pil.: „W trosce o nasze bezpieczeństwo" organizowanego przez KG PSP. 

Zakupiono materiały promocyjne oraz chusty odblaskowe na co wydatkowano kwotę  1.330,06 zł. 

Partycypowano w kosztach utrzymania (prace konserwacyjne) monitoringu wizyjnego miasta 

Września do wysokości połowy kwot poniesionych przez Gminę  Września (3.897,24 zł). Zakupiono 

usługi cateringowe w ramach współorganizacji z Komendą  Powiatową  Państwowej Straży Pożarnej 

we Wrześni narad szkoleniowych, Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych oraz obchodów Powiatowego Dnia Strażaka. Wspólnie z Komendą  Powiatową  Policji 

we Wrześni współorganizowano w powiecie debaty społeczne celem rozpoznania zagrożeń. Ponadto 

zrealizowano wydatki na usługę  transportową  w związku z wyjazdem na zawody wojewódzkie 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz współorganizowano z Komendą  Powiatową  Państwowej 

Straży Pożarnej we Wrześni warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego MEDYK 2016, w których 

uczestniczyły jednostki ochotniczych straży pożarnych. Na powyższe usługi wydatkowano kwotę  

17.970,00 zł  

Uchwałą  nr 154/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku udzielono 

Gminie Września pomocy finansowej na zadanie majątkowe pn.: "Modernizacja systemu 

monitoringu wizyjnego miasta Września". Ramach realizacji zadania wykonano prace na ogólną  

kwotę  40.000,00 zł, przy wspólnej partycypacji kosztów udział  po stronie Powiatu Wrzesińskiego 

wyniósł  20.000 00 zł. Modernizacja polegała na: 

J zmodernizowaniu punktu kamerowego zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II - 

rondo koło wrzesińskiego ratusza (zmiana systemu analogowego na cyfrowy), 

zamontowano nowy punkt kamerowy na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Sądowej, 

zamontowano nowy punkt kamerowy na skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Piastów 

i Gendka, 

zamontowano nowy punkt kamerowy na skrzyżowaniu ulic Gnieźnieńskiej i Armii 

Poznań. 

Za kwotę  6.150,00 zł  dokonano zakupu inwestycyjnego. Środki wydatkowano na realizację  zadania 

majątkowego pn.: »Zakup programu komputerowego służqcego do prowadzenia ewidencji 

oznakowanych rowerów na terenie Powiatu Wrzesińskiego". 
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DZIAŁ  755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  

ROZDZIAŁ  75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Plan wydatków bieżących w wysokości 185.400,00 zł  został  wykonany w kwocie 180.622,80 

co stanowi 97,42 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 185.400,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 180.622,80 zł, co stanowi 97,42 °A planu, w tym: 

plan wynagrodzeń  i składki od nich naliczane w wysokości 12.132,00 zł  został  

wykonany w kwocie 12.131,56 zł, co stanowi 99,99 % planu, 

ił" plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

173.268,00 zł  został  wykonany w kwocie 168.491,24 zł, co stanowi 97,24 % planu. 

W rozdziale 75515 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Wydatkowano środki na zapłatę  wynagrodzenia i obowiązkowych składek na ubezpieczenie 

społeczne dla radcy prawnego realizującego zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Opłacono usługi świadczone przez kancelarie adwokackie i radców prawnych w ramach realizacji 

zadania o nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto zakupiono artykuły biurowe i materiały 

eksploatacyjne do urządzeń  drukujących na potrzeby organizacji pracy trzech punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest na terenie Powiatu Wrzesińskiego od 1 stycznia 

2016 roku w trzech punktach: Miłoslawiu, Pyzdrach i Wrześni. Do końca 2016 roku wypłacono 

radcom prawnym i adwokatom wynagrodzenie za realizację  3024 godzin udzielanej nieodpłatnej 

pomocy prawnej. W międzyczasie udzielono osobom uprawnionym 776 porad. 

Źródłem finansowania  wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat. 

DZIAŁ  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  

ROZDZIAŁ  75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW ł  POŻYCZEK 

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Plan wydatków bieżących w wysokości 197.507,00 zł  został  wykonany w kwocie 174.638,62 zł, 

co stanowi 88,42 % planu, w tym: 

ił" plan obsługi długu w wysokości 197.507,00 zł  został  wykonany w kwocie 174.638,62 zł, 

co stanowi 88,42 % planu. 

W rozdziale 75702 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Wydatkowano środki na zapłatę  odsetek od kredytów: 

ił długoterminowego (7.166.177,00 zł) 129.205,49 zł, 
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długoterminowego (3.800.000,00 z1) 38.664,23 zł, 

długoterminowego (5.000.000,00 zł) 6.768,90 zł. 

DZIAŁ  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

ROZDZIAŁ  75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 

Na dzień  31 grudnia 2016 roku rezerwa ogólna wynosiła 415.149,00 zł, natomiast rezerwa 

celowa 114.805,00 zł. 

DZIAŁ  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  

ROZDZIAŁ  80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.953.015,15 zł  został  wykonany w kwocie 1.950.742,05 zł, 

co stanowi 99,88 % plami, w tym: 

plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 562,00 zł  został  wykonany w kwocie 

562,37 zł, co stanowi 100,07 % planu, 

•7 plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.952.453,15 zł  został  wykonany 

w kwocie 1.950.179,68 zł, co stanowi 99,88 % planu, w tym: 

v" plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.779.753,00 zł  został  

wykonany w kwocie 1.779.734,60 zł, co stanowi 99,99 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

172.700,15 z1 został  wykonany w kwocie 170.445,08 zł, co stanowi 98,69 % planu. 

W rozdziale 80102 zadanie realizował  Zespół  Szkół  Specjalnych. 

Zespól Szkól Specjalnych 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.953.015,15 zł  został  wykonany w kwocie 1.950.742,05 zł, 

co stanowi 99,88 % planu. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych  dokonano wypłaty świadczenia pieniężnego 

z tytuhi dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły członkom rodziny zmarłego 

pracownika szkoły oraz dofinansowano zaopatrzenie rzeczowe pracownika. Plan w tym zakresie 

po zmianach wynosił  562,00 zł  został  wykonany w kwocie 562,37 zł„  co stanowi 100,07 %  planu. 

W zakresie wynaR-rodzeń  i składek od nich naliczanych  dokonano wypłat wynagrodzeń  

dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń  za nadgodziny oraz nagród i nagród 

jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono 

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym 

zakresie po zmianach wynosił  1.779.753,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.779.734,60 zł,  co stanowi 

99.99 % planu. 
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W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

172.700,15 zł  został  wykonany w kwocie 170.445,08 zł, co stanowi 98,69 %  planu. Dokonano zakupu 

etyliny, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, środków czystości, materiałów 

biurowych, remontowych, druków szkolnych, części zamiennych do sanitariatów, baterii, artykułów 

elektrycznych, tonerów, cartridg'y, akcesoriów i części zamiennych do busa, środków higienicznych, 

prenumeraty czasopism, folii samoprzylepnej do owijania podręczników. Na zakup materiałów 

i wyposażenia wydatkowano kwotę  20.039,92 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci gier 

planszowych przeznaczonych do zajęć  korekcyjno — kompensacyjnych, osiem tabletów jako 

przedmiotów usprawniających koordynację  wzrokowo — ruchową  oraz procesy myślowe uczniów 

podczas zajęć  rewalidacyjnych, etui do tabletów, sprzętu sportowego, książek do biblioteki szkolnej, 

puzzli, płyt multimedialnych oraz podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w ramach dotacji 

celowej na co wydatkowano kwotę  9.096,75 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepinej kosztował  

32.258,46 zł. Badania okresowe pracowników kosztowały 253,87 zł. Kwotę  1.025,22 zł  wydatkowano 

na zakup części zamiennych do autobusu podczas usług naprawczych, diagnostyki i regeneracji. 

Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, warsztatowe, diagnostyka 

punktowa oraz przegląd techniczny busa, wymiana ogumienia w busie, przegląd p. pożarowy, opiaty 

za korzystanie dzieci z basenu, abonament RTV, odczyt tachometru i danych z karty, wykonanie 

pieczątek, legitymacji służbowych, oprawy arkuszy ocen, aktualizacje i roczny abonament programów 

komputerowych, konfiguracja drukarki sieciowej to wydatek 14.793,60 zł. Za usługi 

telekomunikacyjne zapłacono 1.689,28 zł. Kwotę  13.464,39 zł  wydatkowano na delegacje nauczycieli 

związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. W Szkole Podstawowej Specjalnej 

w 2016 roku nauczaniem indywidualnym objętych było 8 dzieci. Na delegacje zagraniczne kierowcy 

autobusu wydatkowano 966,74 zł  Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 3.984,23 zł, podatek 

od środków transportowych w kwocie 450,00 zł, przejazdy autostradą, opłaty sieciowe, ewidencyjne 

oraz użytkowanie ViaBOX w kwocie 1.201,81 zł. Koszty dojazdu na szkolenie, udział  pracowników 

w szkoleniu z zakresu BHP i PPOŻ  oraz udział  kierowcy na kursach dokształcających to wydatek 

w kwocie 1.236,56 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych w kwocie 

69.984,25 zł. 

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 5.136,58 zł  oraz środki własne 

powiatu. 

ROZDZIAŁ  80110 GIMNAZJA 

Plan wydatków bieżących w wysokości 305.434,77 zł  zostal wykonany w kwocie 303.658,62 zł, 

co stanowi 99,42 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 305.434,77 zł  został  wykonany 

w kwocie 303.658,62 zł, co stanowi 99,42 % planu, w tym: 
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ł plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 269.722,00 zł  został  

wykonany w kwocie 269.722,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, 

ł plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

35.712,77 zł  został  wykonany w kwocie 33.936,62 zł, co stanowi 95,03 % planu. 

W rozdziale 80110 zadanie realizował  Zespół  Szkół  Zawodowych nr 2. 

Zespól Szkól Zawodowych nr 2 

Plan wydatków bieżących w wysokości 305.434,77 zł  został  wykonany w kwocie 303.658,62 zł, 

co stanowi 99,42 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń  

dla nauczycieli, administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, nagrody jubileuszowej, odpraw 

i ekwiwalentu za urlop. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 

oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan 

w tym zakresie po zmianach wynosił  269.722,00 zł  został  wykonany w kwocie 269.722,00 zł  

co stanowi 100,00 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

35.712 77 zł  został  wykonany w kwocie 33.936,62 zł, co stanowi 95,03 % planu. Najwięcej środków 

wydatkowano na energię  ciepiną  i elektryczną  oraz wodę  12.840,00 zł. Na odpis na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń  Socjalnych wydatkowano kwotę  11.163,00 zł. Zakupiono środki czystości oraz 

podręcznik za kwotę  1.156,57 zł. Zakup pomocy naukowych w postaci podręczników i ćwiczeń  

to koszt 6.657,05 zł. Opłacono wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków za kwotę  1.630,00 zł. 

Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę  490,00 zł. 

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 6.723,62 zł  oraz środki własne 

powiatu. 

ROZDZIAŁ  80111 GIMNAZJA SPECJALNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.197.772,83 d został  wykonany w kwocie 1.192.880,55 z4 

co stanowi 99,59 % planu, w tym: 

ł plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 597,00 zł  został  wykonany w kwocie 

597,04 zł, co stanowi 100,01 % planu, 

ł plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.197.175,83 zł  został  wykonany 

w kwocie 1.192.283,51 zł, co stanowi 99,59 % planu, w tym: 

ł  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.089.106,00 zł  zostal 

wykonany w kwocie 1.089.102,41 zł, co stanowi 99,99 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

108.069,83 zł  został  wykonany w kwocie 103.181,10 zł, co stanowi 95,48 % planu. 

W rozdziale 80111 zadanie realizował  Zespół  Szkół  Specjalnych. 
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Zespól Szkól Specjalnych 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.197.772,83 z1 został  wykonany w kwocie 1.192.880,55 z1, 

co stanowi 99,59 % planu. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty świadczenia pieniężnego 

z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły członkom rodziny zmarłego 

pracownika szkoły oraz dofinansowano zaopatrzenie rzeczowe pracownika. Plan w tym zakresie 

po zmianach wynosił  597,00 zł  został  wykonany w kwocie 597,04 z!,  co stanowi 100,01 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń  

dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń  za nadgodziny, nagród i nagród jubileuszowych. 

Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki 

na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie 

po zmianach wynosił  1.089.106 00 zł  został  wykonany w kwocie 1.089.102,41 zł,  co stanowi 99,99 % 

planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

108.069,83 zł  został  wykonany w kwocie 103.181,10 zł,  co stanowi 95,48 % planu. Dokonano zakupu 

etyliny, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, 

części zamiennych do sanitariatów, baterii, artykułów elektrycznych, tonerów, cartridg'y, akcesoriów 

i części zamiennych do busa, środków higienicznych, folii samoprzylepnej do owijania podręczników, 

prenumeraty czasopisma, akcesoriów komputerowych oraz papieru ksero. Na zakup materiałów 

i wyposażenia wydatkowano kwotę  13.416,45 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci gier 

planszowych przeznaczonych do zajęć  korekcyjno — kompensacyjnych, ośmiu tabletów jako 

przedmiotów usprawniających koordynację  wzrokowo — ruchową  oraz procesy myślowe uczniów 

podczas zajęć  rewalidacyjnych, etui do tabletów, sprzętu sportowego, książek do biblioteki szkolnej, 

puzzli, płyt multimedialnych oraz podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w ramach dotacji 

celowej na co wydatkowano kwotę  6.655,74 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepinej kosztował  

21.547,48 zł. Badania okresowe pracowników kosztowały 169,56 zł. Kwotę  684,81 zł  wydatkowano 

na zakup części zamiennych do autobusu podczas usług naprawczych, diagnostyki i regeneracji. 

Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, warsztatowe, diagnostyka 

punktowa oraz przegląd techniczny busa, wymiana ogumienia w busie, opłaty za korzystanie dzieci 

z basenu, abonament RTV, odczyt tachometru i danych z karty, wykonanie pieczątek, legitymacji 

służbowych, oprawy arkuszy ocen, przegląd p. pożarowy, aktualizacja i roczny abonament programów 

komputerowych oraz konfiguracja drukarki sieciowej to wydatek 12.149,20 zł. Za usługi 

telekomunikacyjne zapłacono 1.128,29 zł. Kwotę  246,45 zł  wydatkowano na delegacje nauczycieli 

związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. W Gimnazjum Specjalnym w 2016 

roku nauczaniem indywidualnym objęte było 1 dziecko. Na delegacje zagraniczne kierowcy autobusu 

wydatkowano 645,74 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 2.661,36 zł, przejazdy autostradą, 

opiaty sieciowe, ewidencyjne oraz użytkowanie ViaBOX w kwocie 802,80 zł. Kwotę  846,99 zł  

str. 74 



(- \\713"zaiiku 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDZETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2016 ROK 

wydatkowano na koszty dojazdu na szkolenie, udział  pracowników w szkoleniu z zakresu BHP 

i PPOŻ. oraz udział  kierowcy na kursach dokształcających. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń  Socjalnych w kwocie 42.226,23 zł. 

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 4.770,35 zł  oraz środki własne 

powiatu. 

ROZDZIAŁ  80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.597.506,00 zł  został  wykonany w kwocie 4.553.648,20 d, 

co stanowi 99,05 % planu, w tym: 

i(  plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.519,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 3.490,76 zł, co stanowi 99,20 % planu, 

i(  plan na dotacje w wysokości 167.800,00 zł  został  wykonany w kwocie 143.234,60 zł, 

co stanowi 85,36 % planu, 

i(  plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 4.426.187,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 4.406.922,84 zł, co stanowi 99,56 % planu, w tym: 

ir plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.862.383,00 zł  został  

wykonany w kwocie 3.859.612,58 zł, co stanowi 99,93 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

563.804,00 z1 został  wykonany w kwocie 547.310,26 zł, co stanowi 97,07 % planu. 

Pian wydatków majątkowych w wysokości 108.800,00 zł  został  wykonany w kwocie 108.792,09 

co stanowi 99,99 % planu, w tym: 

N7  plan na inwestycje w wysokości 100.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 99.997,59 zł, 

co stanowi 99,99 % planu, 

ił  plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 8.800,00 zł  został  wykonany w kwocie 

8.794,50 zł, co stanowi 99,94 % planu. 

W rozdziale 80120 zadanie realizował  Zespół  Szkół  Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, 

Zespół  Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących oraz Starostwo Powiatowe. 

Zespół  Szkół  Zawodowych nr 2 

Plan wydatków bieżących w wysokości 145.635,00 zł  został  zrealizowany w kwocie 145.635,00 d, 

co stanowi 100,00 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń  

dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, odpraw i ekwiwalentu 

oraz wypłacono nagrody jubileuszowe. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie 

roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych 

wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  127.364,00 zł  został  wykonany w kwocie 

127.364,00 zł, co stanowi 100.00% planu. 
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W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

18.271,00 zł  został  wykonany w kwocie 18.271,00 zł,  co stanowi 100,00 % planu. Środki 

wydatkowano na zakup wody oraz energii ciepinej i elektrycznej w kwocie 11.510,00 zł. Dokonano 

odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych w kwocie 5.071,00 zł-. Kwotę  550,00 zł  

przeznaczono na zakup środków czystości oraz kwotę  880,00 zł  na wywóz nieczystości 

i odprowadzenie ścieków. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę  260,00 zł. 

Liceunt Ogólnoksztalcące 

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.077.578,00 zł  został  zrealizowany w kwocie 3.058.288,07 zł, 

co stanowi 99,37 % planu. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił  3.519,00 zł  został  

wykonany w kwocie 3.490,76 zł,  co stanowi 99,20 %  planu. Kwotę  wydatkowano na zakup odzieży 

roboczej dla zatrudnionego pracownika na stanowisku woźnego oraz kurtek zimowych dla czterech 

nauczycieli wychowania fizycznego, odzieży roboczej dla nauczycieli wychowania fizycznego 

i pracowników obsługi oraz na wypłatę  ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej zgodnie 

z indywidualnymi kartami przydziału. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłaty wynagrodzeń  

dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń  za godziny ponadwymiarowe 

zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz wynikających z przeprowadzenia ustnych 

egzaminów maturalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej. Opłacono składki 

na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, zaliczkę  na podatek dochodowy oraz Fundusz 

Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  2.665.041,00 zł  został  

wykonany w kwocie 2.662.273,01 zł,  co stanowi 99,90 %  planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

409.018,00 zł  został  wykonany w kwocie 392.524,30 zł,  co stanowi 95,97 %  planu. 

Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 30.007,97 zł, w tym wyposażenie, środki i artykuły 

czystości, materiały biurowe, przemysłowe, malarskie, medyczne, remontowe, druki szkolne, etylinę  

do kosiarki i dmuchawy, dokonano opłaty za prenumeratę  czasopism, tonery, tusz do drukarek i ksera. 

Kwotę  700,00 zł  wydatkowano na zakup nagród dla laureatów 23 Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej 

organizowanego przez Liceum. Zakupiono środki dydaktyczne w postaci książek do biblioteki 

szkolnej oraz sprzętu sportowego za kwotę  16.991,57 zł. Zakup wody, gazu i energii elektrycznej 

to wydatek na kwotę  166.722,63 zł. Kwotę  14.466,09 zł  wydatkowano na naprawę  kotłowni gazowej 

—wymianę  trwale uszkodzonej pompy obiegowej i części z nią  związanych oraz naprawę  

i konserwację  kserokopiarki. Kwotę  864,00 zł  wydatkowano na badania okresowe pracowników. 

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę  39.473,03 zł, między innymi na usługi pocztowe, 

prawne, elektryczne, montażowe, kominiarskie, czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości, obsługę  

sieci komputerowej, opłatę  za przegląd i serwis kotłowni gazowej, dozór techniczny, przeglądy 
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i nadzór nad stanem ppoż. i bhp, wykonanie legitymacji nauczycielskich, pieczątek, abonament RTV, 

opłaty za programy komputerowe, przejazdy uczniów na olimpiady i konkursy. Za usługi 

telekomunikacyjne zapłacono 3.977,49 zł. Kwota 1.286,65 zł  wydatkowana została na delegacje 

służbowe dla pracowników sprawujących opiekę  nad uczniami biorącymi udział  w konkursach, 

zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych, dla pracowników administracji wyjeżdżających 

na szkolenia oraz realizujących projekty edukacyjne w szkole, a także na prowadzenie zajęć  

indywidualnego nauczania poza miejscem pracy, promujących szkołę  w Gimnazjach Powiatu 

Wrzesińskiego. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 167,48 zł  oraz ubezpieczenie mienia 

kwocie 4.914,31 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych wydatkowano kwotę  

112.447,08 zł. Na szkolenie pracowników administracji z zakresu „Zmiany w rachunkowości oraz 

zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie za rok 2015" oraz „Środki trwałe oraz wartości 

niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych" wydatkowano kwotę  506,00 zł. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  wydatkowano kwotę  

15.000,00 zł  z przeznaczeniem na zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa". Kwota 12.000,00 zł  pochodzi z dotacji na zadania własne, natomiast 3.000,00 zł  

stanowi wkład własny na w/w zadanie. 

Plan wydatków majatkowych w wysokości 108.800,00 zł  zosłal zrealizowany w kwocie 108.792,09 zł, 

co stanowi 99,99 % planu. 

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił  100.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 

99.997,59 zł  co stanowi 99,99 % planu. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki 

na realizację  zadania majątkowego pn.: „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Liceum 

Ogólnokształcacym we Wrześni". 

Roboty budowlane obejmowały: 

V" wymianę  instalacji elektrycznej, tj. wymianę  w salach lekcyjnych: przewodów, linii 

zasilających, gniazd podtynkowych, wyłączników świecznikowych, rozdzielni 

z bezpiecznikami, opraw świetlówkowych oraz zamontowanie przewodów do rzutników 

multimedialnych, 

ł  prace malarskie - usunięcie starej farby emulsyjnej, wykonanie tynków z gipsu 

szpachlowego na ścianach, mechaniczne cyklinowanie zniszczonych, starych posadzek 

z deszczułek, lakierowanie parkietów, wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 

płytowych, czyszczenie ręczne stolarki drzwiowej, założenie odbojników z Myty wiórowej, 

malowanie grzejników radiatorowych, malowanie farbą  emulsyjną  tynków wewnętrznych 

i podłoży gipsowych. 

W zakresie zakupów inwestycyjnych  plan po zmianach wynosił  8.800,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 8.794,50 zł, co stanowi 99 94 % planu. Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki 

str. 77 



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZES1NSKIEGO ZA 2016 ROK 

w ramach zadania majątkowego pn.: „Zakup kserokopiarki do Liceum Ogólnokształcqcego 

we Wrześni". 

Zespól Szkół  Technicznych i OgólnoksztakYleYch 

Plan wydatków bieżqcych w wysokości 1.206.493,00 zł  został  zrealizowany w kwocie 1.206.490,53 zł, 

co stanowi 100,00 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń  

dla nauczycieli, za zajęcia z zakresu samoobrony i strzelania oraz nadgodzin i nagród. Ponadto 

wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie 

społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  

1.069.978 00 zł  został  wykonany w kwocie 1.069.975,57 zł,  co stanowi 100.00 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

136.515,00 zł  został  wykonany w kwocie 136.514,96 zł,  co stanowi 100,00 %  planu. Zakupiono 

za kwotę  11.608,00 zł  wyposażenie (komputer, sprężarka, stoliki), środki czystości, materiały 

biurowe, hydrauliczne, malarskie, elektryczne, budowlane oraz druki szkolne. Zakupiono pomoce 

dydaktyczne w postaci odczynników do pracowni chemicznej oraz sprzętu sportowego za kwotę  

500,00 zł. Kwotę  56.200,00 zł  wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Naprawa 

instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym, dachu oraz kserokopiarki to koszt 1.000,00 zł. 

Badania okresowe pracowników to koszt 100,00 zł. Za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, 

licencje na programy komputerowe, przeprowadzenie zajęć  z ratownictwa medycznego to wydatek 

w kwocie 16.567,00 zł. Dokonano wypłaty za przejazdy służbowe na kwotę  891,96 zł, natomiast 

za kwotę  4.030,00 zł  opłacono ubezpieczenie mienia. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  

Socjalnych wydatkowano kwotę  45.618,00 zł. 

Starostwo Powiatowe 

Plan wydatków bieżqcych w wysokości 167.800,00 zł  został  zrealizowany w kwocie 143.234,60 zł, 

co stcmowi 85,36 % planu. 

W zakresie udzielonych dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił  167.800,00 zł  

został  wykonany w kwocie 143.234,60 zł,  co stanowi 85,36 % planu. 

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół  niepublicznych: 

Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni 98.709,14 zł;  

Liceum Ogólnokształcqce dla Dorosłych we Wrześni 98.709,14 zł, 

,( Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę 44.525,46 zł; 

Liceum  Ogólnokształcqce dla Dorosłych w Miłosławiu 44.525,46 zł. 

W ramach środków przekazanych Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miłosławiu 

w 2016 roku przekazano kwotę  858,00 zł  stanowiącą  wyrównanie „niedopłaty" wynikającej 

ze złożonego przez p. Pawła Dziobę  sprawozdania z rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu 

Wrzesińskiego na prowadzenie placówki niepublicznej w 2015 roku. 
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ROZDZIAŁ  80130 SZKOŁY ZAWODOWE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 13.246.176,00 zł  został  wykonany w kwocie 13.205.118,62 zł, 

co sianowi 99,69 % planu, w tym: 

plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.947,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 6.851,05 zł, co stanowi 98,62 % planu, 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 13.239.229,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 13.198.267,57 zł, co stanowi 99,69 % planu, w tym: 

V" plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.510.351,00z1 został  

wykonany w kwocie 11.489.427,08 zł, co stanowi 99,82 % planu, 

i( plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

1.728.878,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.708.840,49 zł, co stanowi 98,84 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 563.950,00 zł  został  wykonany w kwocie 553.622,48 

co stanowi 98,17 % planu, w tym: 

plan na inwestycje w wysokości 515.977,00 zł  został  wykonany w kwocie 506.905,64 zł, 

co stanowi 98,24 '% planu, 

,1 plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 47.973,00 zł  został  wykonany w kwocie 

46.716,84 zł, co stanowi 97,38 % planu. 

W rozdziale 80130 zadanie realizował  Zespół  Szkół  Politechnicznych, Zespół  Szkół  Zawodowych 

nr 2, Zespól Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących, Starostwo Powiatowe. 

Zespól Szkól Politechnicznych 

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.762.566,00 zl został  zrealizowany w kwocie 5.724.814,86 zł, 

co sianowi 99,34 % planu. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych zakupiono napoje, okulary korekcyjne oraz 

odzież  ochronną. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  4.05200 zł  został  wykonany w kwocie 

3.961,76 zł,  co stanowi 97,77 %  planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń  

dla nauczycieli, administracji i obsługi, nagród, nadgodzin, odpraw i ekwiwalentów. Ponadto 

wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie 

społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  

5.074.493,00 zł  i został  wykonany w kwocie 5.053.788,65 zł,  co stanowi 99,59 %  planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

684.021,00 zł  został  wykonany w kwocie 667.064,45 zł  co stanowi 97,52 % planu. Na nagrody 

konkursowe („Supermatematyk", „Akademia Programowania", ,Potyczki informatyczne") 

wydatkowano 1.997,49 zł. Kwotę  78.354,52 zł  wydatkowano na zakup środków czystości, paliwa, 

artykułów biurowych, szkolnych, malarskich, drukarki, laptopa, wentylatora, kompresora, odkurzacza, 

odtwarzacza, akumulatora, projektora, lunet, kalkulatorów, wieży, radiomagnetofonu, biurek, szafy, 

wyposażenia apteczki, druków, oleju do kosiarek, licencji do programów, części zamiennych 
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do sprzętu, akcesoriów komputerowych, torby do laptopa, DVD, materiałów remontowych, papieru 

do drukarek i ksera, foli do książek, materiałów do nauki zawodu i do egzaminu dla technika 

budownictwa, architektury krajobrazu, elektronika, mechanika, ekonomisty, operatora obrabiarek 

skrawających, Urządzeń  i Systemów Energetyki Odnawialnej, elektromechanika, wyposażenia 

stanowisk egzaminacyjnych dla technika Urządzeń  i Systemów Energetyki Odnawialnej, informatyka, 

budownictwa, elektromechanika, świetlówek, żarówek. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych 

w postaci sprzętu sportowego, książek, markerów do tablic suchościeralnych, drukarki, komputera 

za kwotę  26.090,13 zł. Na zakup energii elektrycznej, ciepinej i wody wydatkowano kwotę  

254.142,27 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę  5.404,07 zł  na konserwację  ksera, 

naprawę  klimatyzatorów, kratek wentylacyjnych, grzejnika, instalacji elektrycznej i oświetleniowej 

oraz prace malarskie w szatni. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę  3.505,00 zł. Wywóz 

nieczystości, śmieci, ochrona mienia, abonament RTV, usługi prawne, pocztowe, montażowe, 

kominiarskie, geodezyjne, hostingowi, serwisowe, transportowe, mycia samochodu, ksero, dorabianie 

kluczy, utylizacja tonerów, montaż  projektora, przeglądy techniczne, ogłoszenia prasowe, przeglądy 

klimatyzacji, monitoringu, centrali telefonicznej, p. poż., przejazdy uczniów na olimpiady i zawody, 

wykonanie pieczątek to wydatek w kwocie 49.737,88 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 

13.489,00 zł. Wydatek w kwocie 8.050,95 zł  to delegacje służbowe. Na szkolenie pracowników 

wydatkowano 668,00 zł. Kwota 212.598,00 zł  stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  

Socjalnych. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 470,00 zł, natomiast na ubezpieczenie 

mienia wydatkowano kwotę  12.557,14 zł. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  zaplanowano kwotę  

15.000,00 zł  z przeznaczeniem na zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa". Kwotę  11.999,57 zł  wydatkowano z dotacji na zadania własne, natomiast 2.999,89 zł  

z wkładu własnego na w/w zadanie. 

Plan wydatków nzajcitkowych w wysokości 196.277,00 zł  został  zrealizowany w kwocie 193.797,84 zł, 

co stanowi 98,74 % planu, w tym: 

plan inwestycji w wysokości 196.277,00 zł  został  wykonany w kwocie 193.79'7,84 zł, 

co stanowi 98,74 % planu. 

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na 2 zadania majątkowe: 

%7  „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarza w Zespole Szkól Politechnicznych 

we Wrześni" to inwestycja w wysokości 118.070,91 zł. Środki w kwocie 18.373,25 z1 

wydatkowano na wymianę  instalacji elektrycznej, montaż  opraw oświetleniowych 

świetlówkowych przez firmę  ELEKTRIX Choluj Paweł, Września ul. Świętokrzyska 

21 oraz w kwocie 99.697,66 zł  na malowanie, wymianę  drzwi i posadzek, przyklejenie 

do podłóg płyt OSB, montaż  kratek wentylacyjnych i remont łącznika przez Zakład 

Malarsko — Tapicerski Andryszak Waldemar, Września ul. Tuhego 4. 
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ł  „Wykonanie przyłacza do węda ciepinego jednofunkcyjnego w starym budynku 

szkolnym" to inwestycja w wysokości 75.726,93 zł. Środki w kwocie 61.377,00 zł  

wykorzystano na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłącza 

do pomieszczenia węzła ciepinego, dostawę  i montaż  węzła ciepinego 

jednofunkcyjnego o mocy 150 KW przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska 

AISA Michalski Bartłomiej, Poznań  ul. Sikorskiego 2/4. Kwota 4.973,43 zł  dotyczy 

wykonania instalacji elektrycznej i uziemiającej do węzła ciepinego w pomieszczeniu 

węzła przez firmę  ELEKTRIX Chołuj Paweł, Września ul. Świętokrzyska 21. 

Malowanie, wymiana drzwi, wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych 

w pomieszczeniu do węzła ciepinego — etap I i II przez Zakład Malarsko — Tapicerski 

Andryszak Waldemar, Września ul. Tuhego 4 to koszt 8.823,00 zł. Etap III dotyczący 

prac malarskich w przyłączu do węzła ciepinego jednofunkcyjnego przez w/w zakład 

to koszt w wysokości 553,50 zł. 

Zespól Szkól Zawodowych nr 2 

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.886.263,00 zł  został  zrealizowany w kwocie 2.885.526,84 zł, 

co stanowi 99,97 % planu. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za odzież  

i obuwie. Plan w tym zakresie po zmianach wynosi! 1.895,00 zł  został  wykonany w kwocie 

1.895,00 zł  co stanowi 100.00 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń  

dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody 

jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie 

roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych 

wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  2.414.022 00 zł  został  wykonany w kwocie 

2.414.004,34 zł,  co stanowi 100,00 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

470.346,00 zł  został  wykonany w kwocie 469.627,50 zł  co stanowi 99,85 %  planu. 

Kwotę  2.945,69 zł  wydatkowano na zakończenie roku szkolnego oraz konkursy takie jak: Turniej 

Piekarsko-Cukierniczy, matematyczny, Wielkanocne Nakrycie Stołu, recytatorski, fryzjerski, klasowy 

turniej piłki nożnej, szkolne mistrzostwa piłki nożnej, konkurs ortograficzny, konkurs o Powstaniu 

Wielkopolskim. Zakupiono środki czystości, etylinę  do kosiarki, materiały biurowe, druki, 

wyposażenie (tablica magnetyczna, drukarka, meble do świetlicy szkolnej, sztaluga studyjna, drabina, 

roleta, stojak do rowerów, szlifierka, kserokopiarka), części zamienne do sprzętu, materiały 

na egzaminy zawodowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, dzienniki lekcyjne, tusze do drukarek, 

papier ksero, akumulator, zamki, zmiotki, kable, tarcze do stali, zawiasy, wiertła, bezpieczniki, baterie, 

worki do odkurzaczy, adapter WiFi na ten cel wydatkowano 33.785,90 zł. Zakupiono pomoce 
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dydaktyczne w postaci książek do biblioteki, sprzętu sportowego oraz telewizora za kwotę  

17.999,34 zł. Zakup energii, w tym woda, energia elektryczna i ciepina kosztowały 171.584,09 zł. 

Dokonano konserwacji i naprawy wyposażenia za kwotę  2.725,20 zł. Kwotę  111.486,48 zł  

wydatkowano na opłacenie kursów zawodowych uczniów (mechanik pojazdów samochodowych, 

piekarz, ślusarz, blacharz, monter elektronik, stolarz, lakiernik, murarz - tynkarz, elektryk, 

elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych, 

kucharz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, fryzjer, tapicer, operator obrabiarek 

skrawających, rolnik, fotograf, krawiec), usługi pocztowe, prawne, transportowe, fotograficzne, 

wywóz nieczystości, abonament RTV, przejazdy uczniów na olimpiady, organizację  konkursów, 

przeglądy ppoż., udział  uczniów w konkursach, opłacono programy i licencje, promocję  szkoły, 

kontrola inspektora sanitarnego. Usługi telekomunikacyjne to wydatek 3.795,88 zł. Kwotę  

11.999,88 z1 wydatkowano na opłacenie czynszu. Badania okresowe pracowników to koszt 

1.171,00 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę  8.106,15 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia 

za kwotę  6.291,89 zł  i podatek od nieruchomości za kwotę  479,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń  Socjalnych w kwocie 97.257,00 zł. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  zaplanowano kwotę  

15.000,00 zł  z przeznaczona na zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa". Kwotę  11.999,47 zł  wydatkowano z dotacji na zadania własne, natomiast 2.999,87 zł  

z wkładu własnego na w/w zadanie. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 159.800,00 zł  został  zrealizowany w kwocie 153.241,55 zl, 

co stanowi 95,90 % planu, w tym.: 

i(  plan inwestycji w wysokości 159.800,00 zł  został  wykonany w kwocie 153.241,55 zI, 

co stanowi 95,90 % planu. 

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na zadanie majątkowe 

pn.: „Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół  Zawodowych nr 2". W ramach w/w zadania 

wykonano instalację  niskoprądową, okablowanie strukturalne sieci komputerowej, energetycznej, 

telefonicznej, monitoringu oraz budowę  serwerowni. Opłacono pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz 

dokonano modernizacji systemu monitoringu. 

Zespól Szkól Technicznych i Ogólnokszłalcacych 

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.597.197,00 zl został  zrealizowany w kwocie 4.594.656,34 zl, 

co stanowi 99,94 % planu. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu fartuchów ochronnych 

dla nauczycieli prowadzących zajęcia w technikum żywienia i usług gastronomicznych 

oraz ocieplaczy, kurtek ochronnych, rękawic ochronnych dla woźnych. Plan w tym zakresie 

po zmianach wynosił  1.000 00 zł  został  wykonany w kwocie 994,29 zł, co stanowi 99,43 % planu. 
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W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń  

dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłacono nagrody 

jubileuszowe. Wypłacono umowy zlecenia za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych 

oraz umowę  o dzieło na naprawę  wyparzacza. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 

od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  4.021.836,00 zł  został  

wykonany w kwocie 4.021.634,09 zł,  co stanowi 99,99 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

574.361,00 zł  został  wykonany w kwocie 572.027,96 zł  co stanowi 99,59 °A) planu. Za kwotę  

500,00 zł  zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział  w Powiatowym Konkursie Chemicznym. 

Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych i administracyjnych, druków szkolnych, 

węgla, prasy, oleju napędowego, etyliny, materiałów do bieżących napraw i remontów (materiały 

budowlane, elektryczne, hydrauliczne, malarskie), baterii, wyposażenia (radioodtwarzacz, monitor, 

wieszak metalowy stojący, dozownik do papieru, taczka, opryskiwacz ręczny, przedłużacz, szlifierka, 

kasa fiskalna, ekspres do kawy, routery, komputery, stoliki uczniowskie, pilarka stołowa, wiertarko-

wkrętarka), identyfikatory, bezpieczniki na co wydatkowano kwotę  64.720,97 zł. Kwotę  21.498,08 zł  

wydatkowano na pomoce naukowe niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych (czajnik, 

blender, artykuły gospodarstwa domowego, rękawice kuchenne, szczoteczki, wiadra, widly, łopaty) 

oraz radioodtwarzacz, sprzęt sportowy, kołnierz ratowniczy, deskę  ortopedyczną, materiały 

opatrunkowe, książki do biblioteki szkolnej. Na energię  elektryczną, gaz i wodę  wydatkowano kwotę  

189.643,21 zł. W ramach zadań  remontowych wydatkowano 10.356,30 zł  i dokonano naprawy 

instalacji elektrycznej, radiowęzła, dachu, samochodu, dzwonka szkolnego, rynny, kserokopiarki, 

kanalizacji w Bierzglinku, oświetlenia zewnętrznego, kotłowni gazowej oraz wyposażenia (miksery, 

odkurzacz do liści, traktorka do koszenia trawy, szlifierka, blendery). Przeprowadzono badania 

lekarskie pracowników za kwotę  1.114,00 zł. Usługi pocztowe, prawne, kominiarskie, przejazdy 

młodzieży na olimpiady i zawody, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, nadzór techniczny 

nad kotłownią  gazową, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków, pojazdów i instalacji 

elektrycznej, nadzór BHP, abonamenty i licencje na programy komputerowe, dzierżawa centrali 

telefonicznej, dozór techniczny, podpis elektroniczny ZUS, dorobienie kluczy, plombowanie licznika, 

czyszczenie kanalizacji, przegląd kasy fiskalnej, instalacji, niszczenie akt, czyszczenie parapetów sali 

gimnastycznej, przeglądy p. poz., inwentaryzacja sprzętu sieciowego, badanie instalacji odgromowej, 

czyszczenie i konserwacja kserokopiarki, utylizacja odpadów, wynajem zagęszczarki, ogłoszenia 

w prasie, przesyłki pocztowe, dostęp do bazy internetowej — pytania egzaminacyjne to kwota 

84.430,62 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę  5.527,01 z1. Kwotę  2.600,70 zł  

wydatkowano na delegacje służbowe, natomiast na ubezpieczenie mienia kwotę  11.283,00 zł. 

Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 600,00 zł  oraz podatek VAT w kwocie 6.406,00 zł. 

Ponadto zapłacono odsetki od wynagrodzenia 101,07 zł  oraz część  opłaty sądowej zgodnie 
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z wyrokiem Sądu Pracy w kwocie 50,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  

Socjalnych w kwocie 173.197,00 zł. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  wydatkowano kwotę  

15.000,00 zł  przeznaczoną  na zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa". Kwotę  12.000,00 zł  wydatkowano z dotacji na zadania własne, natomiast 3.000,00 zł  

z wkładu własnego na w/w zadanie. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 207.873,00 zł  został  zrealizowany w kwocie 206.583,09 zł, 

co stanowi 99,38 % plami, w tym: 

I plan inwestycji w wysokości 159.900,00 zł  został  wykonany w kwocie 159.866,25 zI, 

co stanowi 99,98 % planu, 

plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 47.973,00 zł  został  wykonany w kwocie 

46.716,84 zł, co stanowi 97,38 % planu. 

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na zadanie majątkowe: 

A. pn.: „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkól Technicznych 

i Ogólnoksztalcqcych we Wrześni" w kwocie 139.893,48 zł. Środki wykorzystano na: 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w budynku B. Wydatek 

nie podlega przepisom o zamówieniach publicznych. W celu wybrania korzystnej oferty 

skierowano zapytania o cenę  do 3 wykonawców , odpowiedział  1 wykonawca, którego 

ofertę  wybrano — Projektowanie Elektryczne Nadzory Zbigniew Jaworski, Września 

ul. Kościuszki 78 — 7.380,00 zł. 

2) Wymianę  instalacji elektrycznej w budynku B. Wydatek nie podlega przepisom 

o zamówieniach publicznych. W celu wybrania korzystnej oferty skierowano zapytania 

o cenę  do 3 wykonawców, odpowiedziało 3 wykonawców; wybrano ofertę  najtańszą  

na kwotę  79.967,76 zł  — ELEKTRIX Paweł  Chołuj, Września, ul. Świętokrzyska 21. 

3) Nadzór inwestorski nad wymianą  instalacji elektrycznej. Wydatek nie podlega 

przepisom o zamówieniach publicznych. W celu wybrania korzystnej oferty skierowano 

zapytania o cenę  do 3 wykonawców, odpowiedziało 2 wykonawców, wybrano ofertę  

najtańszą  na kwotę  1.845,00 zł  - Projektowanie Elektryczne Nadzory Zbigniew 

Jaworski, Września ul. Kościuszki 78. 

4) Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w budynku B - II etap. 

Wydatek nie podlega przepisom o zamówieniach publicznych. W celu wybrania 

korzystnej oferty skierowano zapytania o cenę  do 3 wykonawców, odpowiedział  

1 wykonawca, którego ofertę  wybrano — Projektowanie Elektryczne Nadzory Zbigniew 

Jaworski, Września ul. Kościuszki 78— 1.230,00 zł. 

5) Wymianę  instalacji elektrycznej w budynku B - II etap. Wydatek nie podlega przepisom 

o zamówieniach publicznych. W celu wybrania korzystnej oferty skierowano zapytania 
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o cenę  do 3 wykonawców, odpowiedziało 3 wykonawców, wybrano ofertę  najtańszą  

na kwotę  36.903,81 zł  - ELEKTRIX Paweł  Chołuj, Września ul Świętokrzyska 21. 

6) Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy po wymianie instalacji elektrycznej w budynku 

B. Wydatek nie podlega przepisom o zamówieniach publicznych. W celu wybrania 

korzystnej oferty skierowano zapytania o cenę  do 3 wykonawców, odpowiedziało 

2 wykonawców; wybrano ofertę  najtańszą  na kwotę  12.566,91 zł  — Zakład Malarsko — 

Budowlany Budownictwo Zabytkowe i Współczesne Paweł  Mikołajczak, 62-306 

Kołaczkowo ul. Szkolna 48. 

B. pn.: „Modernizacja budynku dydaktycznego w Bierzglinku" w kwocie 19.972 77 zł. Środki 

wykorzystano na: 

1) Krycie papą  termozgrzewalną  dachu budynku dydaktycznego w Bierzglinku. Wydatek 

nie podlega przepisom o zamówieniach publicznych. W celu wybrania korzystnej oferty 

skierowano zapytania o cenę  do 3 wykonawców, odpowiedziało 2 wykonawców; 

wybrano ofertę  najtańszą  na kwotę  15.372,77 zł  — DEKSTAM Sp. Cywilna Kubczak 

Sławomir, Kluk Tomasz ul. Kościelna 25; 62-306 Kołaczkowo ul. Szkolna 48. 

2) :Modernizacja pomieszczeń  budynku dydaktycznego w Bierzglinku. Wydatek 

nie podlega przepisom o zamówieniach publicznych.. W celu wybrania korzystnej 

oferty skierowano zapytania o cenę  do 3 wykonawców, odpowiedziało 2 wykonawców; 

wybrano ofertę  najtańszą  na kwotę  4.600,00 zł  - Zakład Malarsko — Budowlany 

Budownictwo Zabytkowe i Współczesne Paweł  Mikołajczak, 62-306 Kołaczkowo, 

ul. Szkolna 48. 

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu: 

1) Zakup przyczepy rolniczej - plan 39.000,00 zł  wykorzystano środki w kwocie 38.743,50 zł. 

Wydatek nie podlega przepisom o zamówieniach publicznych. W celu wybrania korzystnej 

oferty skierowano zapytania o cenę  do 4 wykonawców odpowiedziało 4 wykonawców; 

wybrano ofertę  najtańszą  na kwotę  38.622,00 zł  — Maszyny Rolnicze ELID Sp. z o.o. 

Gutowo Wielkie 1A, 62-300 Września. Rejestracja przyczepy - 121,50 zł . 

2) Zakup centrali telefonicznej — serwera telekomunikacyjnego wraz z montażem — plan 

8.973,00 zł  wykorzystano środki w kwocie 7.973,34 zi.  Wydatek nie podlega przepisom 

o zamówieniach publicznych. W celu wybrania korzystnej oferty skierowano zapytania 

o cenę  do 3 wykonawców odpowiedziało 3 wykonawców; wybrano ofertę  najtańszą  

na kwotę  7.973,34 zł  — TELETRONIK Telekomunikacja i Elektronika Krzysztof Sendek, 

Września ul. Kościuszki 56. Wybrano korzystną  ofertę  cenową  na zakup centrali — serwera 

telekomunikacyjnego (w porównaniu do obowiązujących cen na rynku). 
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Starostwo Powiatowe 

Plan wydatków bieżących w wysokości 150,00 zł  został  wykonany w kwocie 120,58 zł, co stanowi 

80,39 % planu, z tego: 

"" plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 150,00 zł  został  wykonany I V kwocie 

120,58 zł, co stanowi 80,39 % planu, z tego: 

i( plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w kwocie 150,00 zł  został  

wykonany w kwocie 120,58 zł, co stanowi 80,39 % planu. 

Zrealizowano wydatki na koszty egzekucji komorniczej w związku z prowadzony postępowaniem 

egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi — szkole niepublicznej o zwrot nienależnie pobranej dotacji. 

ROZDZIAŁ  80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 658.434,00 zł  został  wykonany w kwocie 658.398,70 zł, 

co stanowi 99,99 % planu, w tym: 

,7 plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 350,00 zł  został  wykonany w kwocie 

349,46 zł, co stanowi 99,85 % planu, 

%ł" plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 658.084,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 658.049,24 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 593.023,00 zł  został  

wykonany w kwocie 593.020,97 zł, co stanowi 99,99 % planu, 

,7 plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

65.061,00 zł  został  wykonany w kwocie 65.028,27 zł, co stanowi 99,95 % planu. 

W rozdziale 80134 zadanie realizował  Zespół  Szkół  Specjalnych. 

Zespół  Szkół  Specjalnych 

Plan wydatków bieżących w wysokości 658.434,00 zł  został  wykonany w kwocie 658.398,70 zł, 

co stanowi 99,99 % planu. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty świadczenia pieniężnego 

z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły członkom rodziny zmarłego 

pracownika szkoły oraz dofinansowano zaopatrzenie rzeczowe pracownika. Plan w tym zakresie 

po zmianach wynosił  350,00 d  został  wykonany w kwocie 349,46 zł,  co stanowi 99,85 %  planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń  

dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń  za nadgodziny oraz nagród i nagród 

jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono 

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym 

zakresie po zmianach wynosił  593.023,00 zł  został  wykonany w kwocie 593.020,97 Złą  co stanowi 

99,99 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

65.061,00 zł  został  wykonany w kwocie 65.028,27 złą  co stanowi 99,95 % planu. Dokonano zakupu 
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etyliny, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, druków szkolnych, 

części zamiennych do sanitariatów, baterii, artykułów elektrycznych, tonerów, cartridg'y, środków 

higienicznych, akcesoriów komputerowych, papieru ksero oraz prenumeraty czasopisma. Na zakup 

materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę  7.587,49 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne 

w postaci gier planszowych przeznaczonych do zajęć  korekcyjno — kompensacyjnych, ośmiu tabletów 

jako przedmiotów usprawniających koordynację  wzrokowo — ruchową  oraz procesy myślowe uczniów 

podczas zajęć  rewalidacyjnych, etui do tabletów, sprzętu sportowego, książek do biblioteki szkolnej, 

puzzli, płyt multimedialnych na co wydatkowano kwotę  1.355,41 zł. Zakup wody, energii 

elektrycznej, ciepinej kosztował  12.270,37 zł. Badania okresowe pracowników kosztowały 96,57 zł. 

Zakup części zamiennych do autobusu podczas usług naprawczych, diagnostyki i regeneracji to koszt 

w wysokości 389,97 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, prawne, 

warsztatowa, diagnostyka punktowa oraz przegląd techniczny busa, wymiana ogumienia w busie, 

opłaty za korzystanie dzieci z basenu, abonament RTV, odczyt tachometru i danych z karty, 

wykonanie pieczątek, legitymacji służbowych, oprawy arkuszy ocen, przegląd p. pożarowy, 

aktualizacja i roczny abonament programów komputerowych, konfiguracja drukarki sieciowej, 

konsultacje służbowe to wydatek 16.331,35 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 642,52 zł. 

Kwotę  189,40 zł  wydatkowano na delegacje nauczycieli związane z kontrolą  praktyk uczniów. 

Na delegacje zagraniczne kierowcy autobusu wydatkowano 367,73 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia 

w kwocie 1.515,54 zł, przejazdy autostradą  w kwocie 258,97 zł, opłaty sieciowe, ewidencyjne 

oraz użytkowanie ViaBOX w kwocie 198,16 zł. Kwotę  491,37 zł  wydatkowano na koszty dojazdu 

na szkolenie, udział  pracowników w szkoleniu z zakresu BHP i PPOŻ. oraz udział  kierowcy 

na kursach dokształcających. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 

w kwocie 23.333,42 zł. 

ROZDZIAŁ  80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ł  PRAKTYCZNEGO ORAZ 

OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.225.730,00 zł  zostal wykonany w kwocie 1.203.285,24 zł, 

co stanowi 98,17 % planu, w tym: 

plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.200,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 2.197,45 zł, co stanowi 99,88 % planu, 

plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją  zadań  j.s.t w wysokości 17.610,00 zł  nie 

został  wykonany, 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.205.920,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 1.201.087,79 zł, co stanowi 99,60 ')/0 planu, w tym: 

N(  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 972.260,00 zl został  

wykonany w kwocie 972.224,33 zł, co stanowi 99,99 % planu, 
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,7 plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

233.660,00 zł  został  wykonany w kwocie 228.863,46 d, co stanowi 97,95 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 933.087,00 zł  został  wykonany w kwocie 722.772,25 d, 

co stanowi 77,46 % planu , w tym: 

plan na inwestycje w wysokości 933.087,00 zł  został  wykonany w kwocie 722.772,25 zł, 

co stanowi 77,46 % planu. 

W rozdziale 80140 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Edukacji 

Zawodowej. 

Starostwo Powiatowe 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 933.087,00 zł  został  wykonany w kwocie 722.772,25 zł, 

co stanowi 77,46 % plami, w tym: 

plan na inwestycje w wysokości 933.087,00 zł  został  wykonany w kwocie 722.772,25 zł, 

co stanowi 77,46 % planu. 

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa zadania: 

1. "Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój 

szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesióskiego" 

2. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój 

szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu )vrzesińskiego" 

Ad.l. "Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój 

szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesióskiego" - plan w wysokości 

293.731,00 zł  został  wykonany w kwocie 108.402,08 zł, co stanowi 36,91 % 

W ramach wydatków poniesionych w 2016 roku wykonano: 

a. analizę  prawną  występowania pomocy publicznej w projekcie pn. Rozwój szkolnictwa 

zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - 14.391,00 zł, 

b. kompletną  dokumentację  dostosowania stacji transformatorowej do warunków 

przyłączeniowych operatora sieci rozdzielczej wraz z wykonaniem projektu zasilania 

elektroenergetycznego dla Centrum Treningowego - 12.850,00 zł, 

c. przyłącze energetyczne do Centrum Treningowego - kwota tj. 33.451,08 zł  została 

uregulowana po zawarciu umowy jako zaliczka na poczet wykonania przyłącza. 

Pozostała część  tj. kwota 40.887,05 zł  zostanie uregulowana po wykonaniu przez 

ENEA przyłącza energetycznego, które planowane jest na wrzesień  2017 rok, 

d. zawarto umowę  na przygotowanie przez Wykonawcę  opisu i weryfikacji przedmiotu 

zamówienia, udział  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 

i dostawę  wcześniej opisanego i zweryfikowanego w/w przedmiotu oraz w imieniu 

Zamawiającego odbioru dostarczonego sprzętu i wyposażenia, odbioru jego montażu 
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oraz weryfikacji pod względem jego poprawności z opisem przedmiotu zamówienia. 

Powyższe zadanie zostało podzielone na 4 etapy: 

Etap I: 

1. Weryfikację  opisanego przez Zamawiającego sprzętu i wyposażenia oraz opis 

podanego przez Zamawiającego sprzętu i wyposażenia w budowanym Centrum 

Treningowym zgodnie z Prawem zamówień  publicznych z jednoczesnym 

dostosowaniem go do posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego 

i wykonawczego oraz wyodrębnienia tożsamych przedmiotowo sprzętów 

i wyposażenia, celem określenia ich docelowych dostawców wg obowiązującej 

w ustawie Prawo zamówień  publicznych tożsamości przedmiotu, czasu i jednego 

wykonawcy. 

2. Oszacowanie wartości zweryfikowanego i opisanego przedmiotu zamówienia zgodnie 

z zasadami PZP. 

3. Ustalenie dodatkowego kryterium oceny ofert do postępowań  przetargowych 

na zakup opisywanego sprzętu i wyposażenia oraz określenie warunków udziału 

w postępowaniu i opis sposobu ich spełnienia. 

Etap II: 

1. Przygotowanie wyjaśnień  jeśli wystąpią  pytania od Wykonawców w trakcie 

prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego w zakresie 

poprawności sprzętu, wyposażenia oraz jego montażu z opisem przedmiotu 

zamówienia, 

Etap III: 

1. Oceny ofert pod względem merytorycznym w zakresie poprawności sprzętu, 

wyposażenia oraz jego montażu z opisem przedmiotu zamówienia, 

Etap IV: 

I. W imieniu Zamawiającego odbiór dostarczonego sprzętu i wyposażenia, odbiór jego 

montażu oraz weryfikacji pod względem jego poprawności z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartego w SIWZ i ofertach. 

Realizacja etapu II i III została zaplanowana na rok 2017 natomiast realizacja etapu IV na rok 

2018. Wartość  zrealizowanych wydatków w 2016 roku wyniosła 20.910,00 zł. 

e, opracowano projekt aranżacji pomieszczeń  wraz z wizualizacją  poszczególnych 

pomieszczeń  dla nowego budynku B01 Centrum Treningowego w Grzymysławiach 

dla zadania pn.: „„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji 

projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrze.sińskiego '- 

26.800,00 zł. 
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Ad.2. „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu 

pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" plan w wysokości 

639.356,00 zł  został  wykonany w kwocie 614.370,17 zł  co stanowi 96,09 % planu. 

W ramach powyższych środków wykonano: 

a. kompletną  wielobranżową  dokumentację  projektową  dla zadania pn: „Opracowanie 

dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu 

pn. :„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — część  HI 

— pracownie PCEZ przy ul. Wojska Polskiego - kwota 113.724,57 zł, 

b. kompletną  wielobranżową  dokumentację  projektową  dla zadania pn: „Opracowanie 

dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu 

pn. :„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego' — część  I — 

bursa przy ulicy Słowackiego — kwota 86.503,00 zł, 

c. dokumentację  projektową  budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz 

z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie 

z programem funkcjonalno — użytkowym w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój 

szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"— kwota 138.768,60 zł, 

d. kompletną  wielobranżową  dokumentację  projektową  dla zadania pn.: ,Opracowanie 

dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu 

pn. :„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - internat 

przy ul. Gnieźnieńskiej — kwota 178.000,00 zł, 

e. analizę  prawną  występowania pomocy publicznej w projekcie pn. „Rozwój 

szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego", którą  objęte były 4 

budynki modernizowanego Centrum Oświatowego tj. Powiatowe Centrum Edukacji 

Zawodowej, bursa przy ulicy Słowackiego, internat przy ulicy Gnieźnieńskiej 

oraz zaplecze dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego - kwota 57.564,00 zł, 

f. projekt aranżacji zieleni dla zadania pod nazwą  »Modernizacja i rozbudowa Centrum 

Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego 

na terenie powiatu wrzesińskiego", dla budynku przy ulicy Gnieźnieńskiej 29 - kwota 

8.610,00 zł  (Podstawa wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar 

za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.), 

g. projekt aranżacji zieleni dla zadania pod nazwą  „Modernizacja i rozbudowa Centrum 

Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego 

na terenie powiatu wrzesińskiego" dla budynków: Bursy przy ulicy Słowackiego 11, 

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Wojska Polskiego 1, zaplecza 

dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 - kwota 7.830,00 zł  

(Podstawą  wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze 
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korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 

roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zni.), 

h. zawarto umowę  na przygotowanie przez Wykonawcę  opisu i weryfikacji przedmiotu 

zamówienia, udział  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 

i dostawę  wcześniej opisanego i zweryfikowanego w/w przedmiotu oraz w imieniu 

Zamawiającego odbioru dostarczonego sprzętu i wyposażenia, odbioru jego montażu 

oraz weryfikacji pod względem jego poprawności z opisem przedmiotu zamówienia. 

Powyższe zadanie zostało podzielone na 4 etapy: 

Etap I: 

1. Opis podanego przez Zamawiającego sprzętu w modernizowanym Powiatowym 

Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, zgodnie z Prawem zamówień  publicznych, 

z jednoczesnym dostosowaniem go do posiadanego przez Zamawiającego projektu 

budowlanego i wykonawczego oraz wyodrębnienia tożsamych przedmiotowo sprzętów 

i wyposażenia, celem określenia ich docelowych dostawców wg obowiązującej 

w ustawie Prawo zamówień  publicznych tożsamości przedmiotu, czasu i jednego 

wykonawcy. 

2. Oszacowanie wartości zweryfikowanego i opisanego przedmiotu zamówienia zgodnie 

z zasadami PZP. 

3. Ustalenie dodatkowego kryterium oceny ofert do postępowań  przetargowych na zakup 

opisywanego sprzętu i wyposażenia oraz określenie warunków udziału w postępowaniu 

i opis sposobu ich spełnienia. 

Etap II: 

I. Przygotowanie wyjaśnień  jeśli wystąpią  pytania od Wykonawców w trakcie 

prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego w zakresie 

poprawności sprzętu, wyposażenia oraz jego montażu z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

Etap III: 

1. Oceny ofert pod względem merytorycznym w zakresie poprawności sprzętu, 

wyposażenia oraz jego montażu z opisem przedmiotu zamówienia. 

Etap IV: 

I. W imieniu Zamawiającego odbiór dostarczonego sprzętu i wyposażenia, odbiór jego 

montażu oraz weryfikacji pod względem jego poprawności z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartego w SIWZ i ofertach. 

Realizacja etapu II i III została zaplanowana na rok 2017 natomiast realizacja etapu IV 

na rok 2018. Wartość  poniesionych nakładów w 2016 roku wyniosła 23.370,00 zł. 
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Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 

Plan wydatków bieżacych w wysokości 1.225.730,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.203.285,24 d, 

co stanowi 98,17 % planu. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił  2.200,00 zł  został  

wykonany w kwocie 2.197,45 zł,  co stanowi 99,88 %  planu. Kwota 2.197,45 zł  została wydatkowana 

na zakup wody i odzieży dla pracowników oraz refundacje okularów dla pracowników. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń  

dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, nagród. Zawarto i wypłacono umowy 

zlecenie na administrowanie pokoi hotelowych, przygotowanie i przeprowadzenie wykładów z BHP 

na kursach oraz przygotowanie i przeprowadzenie wykładów dotyczących kierunków kształcenia 

zawodowego takich jak: przetwórstwa mleczarskiego, kierowca wózków widłowych i jezdniowych 

z wymianą  butli gazowych, roboty wykończeniowe w budownictwie, spawanie metodą  MAG i MIG, 

mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator 

suwnic sterowanych z poziomu roboczego, blacharz samochodowy, cukiernik, piekarz, elektryk, 

elektromechanik, tapicer, stolarz, sprzedawca, rolnik, twarożkarz, ślusarz, operator obrabiarek 

skrawających. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody 

jubileuszowe oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych 

wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  972.260,00 zł  został  wykonany w kwocie 

972.224,33 zł  co stanowi 99,99 %  planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

233.660,00 zł  został  wykonany w kwocie 228.863,46 zł  co stanowi 97.95 % planu. Zakupiono środki 

czystości, materiały remontowe, biurowe, druki, surowce na zajęcia praktyczne, żaluzje poziome, gaz 

w butlach, artykuły spożywcze, przemysłowe, elektryczne, tonety, części zamienne do sprzętu, 

akcesoria komputerowe, paliwo, baterie i kable, środki ochrony roślin, środki opatrunkowe 

co kosztowało 37.939,72 zł. Za kwotę  499,50 zł  zakupiono pomoce dydaktyczne między innymi 

8 egzemplarzy książek „Budowa suwnic i ciągników raz ich obsługa oraz 9 egzemplarzy książek 

„Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG. Na opłaty związane z zakupem wody, energii 

elektrycznej i ciepinej wydatkowano kwotę  99.005,29 zł. Naprawa aparatu tynkarskiego oraz szlifierki 

kosztowała 393,60 zł. Badania lekarskie pracowników i kursantów to koszt 615,00 zł. Wywóz 

nieczystości, ochrona mienia, aktualizacja programów, usługi transportowe, cateringowe, prawne, 

pocztowe, pralnicze, badania techniczne samochodu służbowego, wymiana wentylatora klimatyzacji 

oraz serwis i odgrzybianie klimatyzacji, dzierżawa centrali telefonicznej, przeglądy ppoż., opłaty 

czynszowe za wynajem sal dydaktycznych oraz mat i neutralizatora powietrza, kontrola kanałów 

wentylacyjnych, dozór techniczny wózka widłowego, wykonanie pieczątek, ogłoszenia prasowe, 

wykonanie druków, atestu spawalniczego, pomiarów energetycznych to wydatek 42.041,79 zł. 

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.371,96 zł. Kwotę  3.535,09 zł  wydatkowano na podróże 

służbowe pracowników Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Ponadto opłacono 
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ubezpieczenie mienia 4.768,34 zł, składki do Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy i ubezpieczenie 

kursantów w kwocie 805,00 zł  oraz podatek VAT 2.581,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń  Socjalnych w kwocie 33.806,87 zł. Kwota 500,30 zł  została wydatkowana 

na szkolenie pracowników z zakresu BHP oraz szkolenie nauczyciela praktycznej nauki zawodu. 

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których. mowa w art.  

ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją  zadań  j.s.t plan po zmianach wynosił  17.610,00 z1 

nie został  wykonany. 

ROZDZIAŁ  80146 — DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCiELł  

Plan wydatków bieżących w wysokości 257.674,00 zł  został  wykonany w kwocie 227.539,56 z1, 

co stanowi 88,31 % planu, w tym: 

gt plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 

1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją  zadań  j.s.t w wysokości 129.068,00 zł  został  

wykonany w kwocie 129.052,62 z1, co stanowi 99,99 % planu, 

• plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 128.606,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 98.486,94 zł, co stanowi 76,58 % planu, w tym: 

• plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.000,00 d został  

wykonany w kwocie 12.950,00 zł, co stanowi 86,33 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

113.606,00 zł  został  wykonany w kwocie 85.536,94 zł, co stanowi 75,29 % planu. 

W rozdziale 80146 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe, Zespół  Szkół  Specjalnych, Zespół  

Szkół  Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół  Szkół  Politechnicznych, Zespół  Szkół  

Technicznych i Ogólnokształcących, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. 

Starostwo Powiatowe 

Plan wydatków bieżących w wysokości 82.956,00 zł  został  wykonany w kwocie 56.987,13 zł, 

co stanowi 68,70 % planu, z tego: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 82.956,00 zł  został  wykonany w kwocie 

56.987,13 zł, co sianowi 68,70 % plami, z tego; 

• plan wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych w wysokości 15.000,00 zł  został  

wykonany w kwocie 12.950,00 zł, co stanowi 86,33 % planu, 

,( plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

67.956,00 zł  został  wykonany w kwocie 44.037,13 zł, co stanowi 64,80 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił  15.000 00 zł  

został  wykonany w kwocie 12.950,00 zł,  co stanowi 86,33 °A planu. Zawarto i wypłacono umowy 

zlecenie oraz umowy o dzieło dla prowadzących szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu 

„Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych", „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans 
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Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży". W trakcie 2016 roku przeprowadzono: warsztat psychologiczny, 

warsztaty z metodyki prowadzenia zajęć  z fizyki, szkolenie - nowatorskie metody pracy na lekcjach 

języka angielskiego w oparciu o materiały „Centrum Zasobów Dydaktycznych". 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  
67.956,00 zł  został  wykonany w kwocie 44.037 13 zł  co stanowi 64,80 % planu. 

Głównym wydatkiem było zapewnienie wyżywienia oraz transport podczas szkoleń  i konferencji 

dla nauczycieli i władz oświatowych oraz kursy dla nauczycieli na co wydatkowano kwotę  
23.582,56 zł, Za kwotę  486,57 zł  zakupiono artykuły spożywcze na szkolenia dla nauczycieli z terenu 

powiatu wrzesińskiego. W 2016 roku odbyły się  dwa posiedzenia komisji na dofinansowanie opłat 

za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Uchwałą  
nr 370/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku przyznano środki 

na dofinansowanie czesnego dla 15 nauczycieli (Zespół  Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących 

(5 nauczycieli), Zespół  Szkół  Specjalnych (4 nauczycieli), Liceum Ogólnokształcące (1 nauczyciel), 

Zespół  Szkół  Politechnicznych (1 nauczyciel), Zespół  Szkół  Zawodowych nr 2 (3 nauczycieli), 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej(1 nauczyciel)) w łącznej kwocie 12.364,00 zł. Następnie 

Uchwałą  nr 504/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku przyznano środki 

na dofinansowanie czesnego dla 8 nauczycieli (Zespół  Szkół  Specjalnych — 3 nauczycieli), (Liceum 

Ogólnokształcące — 1 nauczyciel), (Zespół  Szkół  Politechnicznych — 1 nauczyciel), (Zespół  Szkół  
Zawodowych nr 2 — 1 nauczyciel), (Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej- 2 nauczycieli) 

w łącznej kwocie 7.604,00 zł. 

W ramach rozdziału 80146 wydatkowano środki na niżej wymienione zadania: 

J Projekt "Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących 

na poziomie gimnazjum i szkoly ponadgintnazjalnej", w ramach tego: 

J warsztaty dla nauczycieli w Wąsoszach — „Motywacja a osiąganie celów", 

J warsztaty dla nauczycieli fizyki, 

J pozostałe szkolenia: 

i szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego - „Podniesienie kompetencji językowych 

nauczycieli metodą  Direct", 

i warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli chemii z terenu powiatu wrzesitiskiego w Centrum 

Chemii w Małej Skali w terminie 7 - 8.10.2016 roku, realizowane w ramach projektu 

"Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie 

gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej"; 

J szkolenie z zakresu użytkowania i pracy w aplikacji Sigma i Arkusz. 

Zespól Szkół  Specjalnych 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  
5.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 5.000,00 zł,  co stanowi 100,00 %  planu. Na zakup materiałów 
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i wyposażenia wydatkowano kwotę  381,00 zł. Zakupiono materiały biurowe niezbędne 

do przygotowania szkoleń  w placówce. Kwotę  4.619,00 zł  wydatkowano na szkolenia pn.: „Wygraj 

sukces własnej szkoły", „Teoria behawioralna w teorii i praktyce", „Metoda dobrego startu", 

„Roztańczona Wielkopolska", „Kreatywny nauczyciel — bystre dzieci", „Szkolenie 

do przeprowadzenia zajęć  edukacyjnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy", „V Forum 

Autyzmu". 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

5.500,00 zl  został  wykonany w kwocie 5.199,69 zł  co stanowi 94,54 % planu. Środki wydatkowano 

na zakup laptopa, drukarek, oprogramowania i pamięci do laptopa, papieru do drukarek. 

Zespól Szkól Zawodowych nr 2 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

6.750,00 zł  został  wykonany w kwocie 6.750,00 zl,  co stanowi 100,00 %  planu. 

W Zespole Szkół  Zawodowych nr 2 poniesiono koszty na przejazdy w związku z udziałem 

w szkoleniach oraz na zakup papieru. Opłacono szkolenia takie jak: „Organizacja warsztatów 

gastronomicznych", „Wygraj sukces własnej szkoły", „Jak reagować  na bezczelność  i cynizm ucznia 

w szkole", „Szkoła Tutorów", „Poznanie współczesności- spotkanie ze sztuką  nowoczesną", „GRANT 

—Neurodydaktyka w szkole". 

Liceum Ogólnoksztalcnce 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

6.700,00 zł  został  wykonany w kwocie 6.023 95 zł  co stanowi 89.91 % planu. 

Poniesiono wydatki na szkolenia oraz zwrot kosztów podróży związanych z doskonaleniem 

i dokształcaniem pracowników pedagogicznych: „Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka 

polskiego", „Nowe narkotyki i dopalacze", „Szkolenie z procedur organizowania i przeprowadzania 

egzaminu maturalnego", „Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego", 

„Jak budować  tożsamość  i etos społeczności uczniowskiej wokół  osoby patrona o kształcących 

walorach wiedzy historycznej i historyczno — literackiej w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej 

z uczniami", „Jak mówić, aby nas słuchano czyli sztuka wystąpień  publicznych", „Profil taneczny 

na lekcji wychowania fizycznego", „7 nawyków skutecznego działania nauczyciela", „Spacer 

po Nordic Walking na zajęciach w szkole", „Stres w pracy z uczniem", „Wolontariat z klasą", „Sztuka 

obserwacji zajęć", »Z Wielkopolski do Jerozolimy". 

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5  

ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacja zadań  j.s.t plan po zmianach wynosił  129.068,00 z1 

został  wykonany w kwocie 129.052,62 zł,  co stanowi 99,99 % planu. Wydatki dotyczą  realizacji 

projektu „Magister Scholasticus" (Nauczyciel Uczeń) w programie ,Zagraniczna mobilność  kadry 

edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000862. W 2016 roku opłacono składki 
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na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy naliczone od płatności z umowy 

zlecenie w kwocie 1.097,47 zł. Zakupiono artykuły biurowe za kwotę  1.000,00 zł. Opłata bankowa 

za przelewy zagraniczne oraz usługi związane z rozpowszechnianiem i dokumentowaniem 

realizowanego projektu to koszt 2.330,00 zł. Kwotę  124.625,15 zł  wydatkowano na opłacenie 

dla 11 uczestników mobilności zagranicznej zakwaterowania wraz z kursem językowym w Wielkiej 

Brytanii, kosztów delegacji, biletów lotniczych, prowadzenie kursu oraz zakup podręczników do nauki 

języka angielskiego podczas kursu prowadzonego przed mobilnością  zagraniczną. 

Zespól Szkół  Politechnicznych 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

17.200 00 zł  został  wykonany w kwocie 16.194,28 d,  co stanowi 94,15 %  planu. Zakupiono projektor 

Casio za kwotę  2.521,50 zł. Środki w kwocie 13.672,78 zł  wydatkowano na szkolenia i kursy takie 

jak: szkolenie „Administrowanie systemami linuksowymi", szkolenie KNAUF „Tynki gipsowe", 

,Dobre praktyki w zakresie organizacji i prowadzenia kształcenia zawodowego oraz ochrona danych 

osobowych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych", ,Praca z tekstem ikonicznym 

na maturze ustnej z języka polskiego", „Konstruowanie zasad spójności", „Instalator Sieci 

Światłowodowych", „Rola wsparcia zewnętrznego w tworzeniu nowoczesnej szkoły zawodowej", 

„Zakres budowania programu wychowawczego", ,Uczeń  w roli eksperta", „Inspektorat Nadzoru 

Terenów Zielenii", „Szkolenie okresowe BHP", „Mediacje i reagowanie w sytuacjach kryzysowych", 

„Technologie światłowodowe — teoria, warsztaty, pomiary" oraz kurs „Wykorzystanie projektu jako 

metody wspomagającej realizację  podstawy programowej", „Wygraj sukces własnej szkoły". 

Zespół  Szkól Technicznych i Ogólnoksztalcqcych 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

4.500,00 zł  został  wykonany w kwocie  2.331,89 zł,  co stanowi 51,82 %  planu. Wydatkowano środki 

na szkolenia i przejazdy nauczycieli na szkolenia. Odbyto między innymi takie szkolenia jak: 

nauczyciel technikum weterynaryjnego „Stany nagłe w weterynarii", nauczyciele matematyki „Matura 

z matematyki — jak możemy pomóc uczniom", kierownik internatu „Wygraj sukces własnej szkoły", 

„Zmiany w kuchni żywienia zbiorowego — aktualne wymagania i nowe obowiązki w 2016 roku", 

nauczyciel technikum obsługi turystycznej - warsztaty turystyczne, nauczyciel etyki - „Poznanie 

współczesności. Spotkanie ze sztuką  nowoczesną  w Muzeum Narodowym w Poznaniu", pedagog, 

bibliotekarz, kierownik internatu - „Skuteczne strategie na rzecz bezpieczeństwa w szkole". 

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zapotrzebowania nauczycieli na udział  w szkoleniach. 

ROZDZIAŁ  80148 — STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 610.646,00 zł  został  wykonany w kwocie 604.719,23 zł, 

co stanowi 99,03 % planu, w tym: 

plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.720,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 9.230,73 zł, co stanowi 94,97 % planu, 
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plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 600.926,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 595.488,50 zł, co stanowi 99,10 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 184.492,00 zł  został  

wykonany w kwocie 184.269,46 zł, co stanowi 99,88 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

416.434,00 zł  został  wykonany w kwocie 411.219,04 zł, co stanowi 98,75 % planu. 

W rozdziale 80148 zadanie realizował  Zespół  Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących. 

Zespół  Szkól Technicznych i Ogólnokszłalcqcych 

Plan wydatków bieżqcych w wysokości 610.646,00 zł  został  wykonany w kwocie 604.719,23 zi, 

co stanowi 99,03 % planu. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotów za wyżywienie kucharek 

oraz zakupiono odzież  ochronną. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  9.720,00 zł  został  

wykonany w kwocie 9.230 73 zł  co stanowi 94.97 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń  

dla administracji i obsługi oraz nagród. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie 

roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych 

wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  184.492,00 zł  został  wykonany w kwocie 

184.269 46 zł  co stanowi 99,88 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

416.434,00 zł  został  wykonany w kwocie 411.219 04 zł  co stanowi 98,75 % planu. Zakupiono 

wyposażenie, środki czystości, naczynia jednorazowe, kuchenne, materiały do napraw (hydrauliczne, 

malarskie, elektryczne), materiały biurowe na co wydatkowano kwotę  11.499,00 zł. Dokonano zakupu 

środków żywności za kwotę  350.985,04 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to wydatek 

w kwocie 29.020,00 zł. W zakresie usług remontowych za kwotę  960,00 zł  dokonano naprawy 

instalacji elektrycznej oraz kotłowni gazowej. Badania lekarskie pracowników to koszt 40,00 zł. 

Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji elektrycznej i budynków oraz usługi 

pocztowe kosztowały 6.360,00 zł. Wydatkowano kwotę  910,00 zł  na ubezpieczenie mienia, natomiast 

na podatek VAT kwotę  4.881,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 

w kwocie 6.564,00 zł. 

ROZDZIAŁ  80150 REALIZACJA ZADAŃ  WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA 

SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, 

GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, 

LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH 

ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 
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Plan wydatków bieżących w wysokości 581.238,00 zł  został  wykonany w kwocie 349.140,74 d, 

co stanowi 60,07 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 581.238,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 349.140,74 zł, co stanowi 60,07 % planu, w tym: 

,( plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 302.283,00 zł  został  

wykonany w kwocie 298.560,10 zł, co stanowi 98,77 % planu, 

plan na wydatki związane z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 278.955,00 zł  
został  wykonany w kwocie 50.580,64 zł, co stanowi 18,13 % planu. 

W rozdziale 80150 zadanie realizował  Zespół  Szkół  Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, 

Zespół  Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół  Szkół  Politechnicznych. 

Zespól Szkól Zawodowych nr 2 

Plan wydatków bieżących w wysokości 162.696,00 z1 został  wykonany w kwocie 162.696,00 d, 

co stanowi 100,00 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych  dokonano wypłat wynagrodzeń  
dla nauczycieli, wypłat nadgodzin oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto opłacono 

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym 

zakresie po zmianach wynosił  143.826,00 zł  został  wykonany w kwocie 143.826,00 złł  co stanowi 

100,00 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  
18.870,00 zł  został  wykonany w kwocie 18.870,00 zł  co stanowi 100,00 %  planu. Kwotę  3.801,00 zł  
wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych. Na energię  ciepiną  
wydatkowano kwotę  6.000,00 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę  9.069,00z1. 

Liceum Ogólnoksztalcące 

Plan wydatków bieżących w wysokości 160.522,00 zł  został  wykonany w kwocie 56.966,17 zł, 
co stanowi 35,49 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych  dokonano wypłat wynagrodzeń  

dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wypłat nadgodzin, wynagrodzeń  za urlop 

wypoczynkowy, odprawy i ekwiwalent za urlop. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie 

społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie 

po zmianach wynosił  43.772,00 zł  został  wykonany w kwocie 40.727,98 zł  co stanowi 93,05 %, 

planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  
116.750,00 zł  został  wykonany w kwocie 16.238,19 d co stanowi 13,91 % planu. Na zakup 

materiałów i wyposażenia wydatkowano 6.558,74 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, 

żarówki, toneiy do drukarki oraz leki i materiały medyczne. Kwotę  5.360,05 zł  wydatkowano 

na zakup pomocy dydaktycznych z biologii oraz chemii dla uczniów z orzeczoną  potrzebą  kształcenia 

specjalnego realizujących powyższe przedmioty w zakresie rozszerzonym. Gaz, energia elektryczna 
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oraz woda to koszt 1.453,46 zł. Opłacono wywóz nieczystości, opłatę  eksploatacyjną  za pojemniki, 

zwrot kosztów przejazdu uczniowi z orzeczoną  potrzebą  kształcenia specjalnego, biorącemu udział  

w etapie okręgowym Olimpiady Solidarności, przesyłki pomocy dydaktycznych oraz wykonanie 

i montaż  luster w sali, w której prowadzone są  zajęcia z gimnastyki korekcyjnej z uczniem 

niepełnosprawnym za kwotę  1.989,94 zł. Kwotę  876,00 zł  wydatkowano na odpis na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń  Socjalnych. 

Zespól Szkól Technicznych i Ogóhioksztalcących 

Plan wydatków bieżących w wysokości 136.277,00 zł  został  wykonany w kwocie 81.990,76 zl, 

co stanowi 60,16 % 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń  

dla nauczycieli, nadgodzin oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki 

na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie 

po zmianach wynosił  74.689,00 zł  został  wykonany w kwocie 74.639,07 zł  co stanowi 99,93 % 

planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

61.588,00 zł  został  wykonany w kwocie 7.351,69 zł,  co stanowi 11,94 % planu. Zakupiono 

wyposażenie (zestawy komputerowy, tablica obrotowa mobilna, krzesła, stoliki), środki czystości, 

materiały do napraw za kwotę  3.994,69 zł. Na gaz, energię  elektryczną  oraz wodę  wydatkowano 

kwotę  918,07 zł. Opłacono wywóz nieczystosci 1 sciekow za kwotę  163,93 zł. Kwotę  2.275,00 zł  

wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych. 

Zespól Szkól Politechnicznych 

Plan wydatków bieżących w wysokości 121.743,00 zł  został  wykonany w kwocie 47.487,81 z1, 

co stanowi 39,01 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń  

dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie 

społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  

39.996,00 zł  został  wykonany w kwocie 39.367,05 zł  co stanowi 98,43 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

81.747,00 zł  został  wykonany w kwocie 8.120,76 zł,  co stanowi 9,93 %  planu. Zakupiono środki 

czystości, papier ksero, artykuły biurowe, szkolne oraz akcesoria komputerowe za kwotę  491,25 zł. 

Na energię  elektryczną  i ciepiną  oraz wodę  wydatkowano kwotę  3.165,61 zł. Opłacono wywóz 

nieczystości za kwotę  201,90 zł. Kwotę  4.262,00 zł  wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń  Socjalnych. 

ROZDZIAŁ  80195 —  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

Plan wydatków bieżących w wysokości 529.151,00 zł  został  wykonany w kwocie 492.320,74 zl, 

co stanowi 93,04 % planu, w tym: 
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• plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 30.000,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, 

"" plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 

1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją  zadań  j.s.t w wysokości 66.729,00 zł  został  

wykonany w kwocie 45.703,28 zł, co stanowi 68,49 % planu, 

J plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 432.422,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 416.617,46 zł, co stanowi 96,35 % planu, w tym: 

J plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 106.500,00 zł  został  

wykonany w kwocie 96.693,04 zł, co stanowi 90,79 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

325.922,00 zł  został  wykonany w kwocie 319.924,42 zł, co stanowi 98,16 % planu. 

Pian wydatków majątkowych w wysokości 153.673,00 zł  został  wykonany w kwocie 153.671,88 zł, 

co stanowi 99,99 % planu, w tym: 

• plan na inwestycje w wysokości 153.673,00 zł  został  wykonany w kwocie 153.671,88 zł, 

co stanowi 99,99 % planu, w tym: 

• plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 64.535,00 zł  został  wykonany w kwocie 64.535,00 zł, co stanowi 

100,00 % planu. 

W rozdziale 80195 zadania realizowało Starostwo Powiatowe, Zespół  Szkół  Specjalnych, Poradnia 

Psychologiczno Pedagogiczna, Zespół  Szkół  Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół  

Szkół  Politechnicznych oraz Zespół  Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących, Powiatowe Centrum 

Edukacji Zawodowej. 

Zespól Szkól Specjalnych 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

19.527,00 zł  został  wykonany w kwocie 19.527,00 zł  co stanowi 100,00 % planu. 

Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 

dla emerytowanych nauczycieli. 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

7.151,00 zł  został  wykonany w kwocie 7.151,00 zł  co stanowi 100,00 % planu. 

Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 

dla emerytowanych nauczycieli. 

Zespól Szkól Zawodonych nr 2 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

19.323,00 zł  został  wykonany w kwocie 19.323,00 zł  co stanowi 100,00 % planu. 

Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 

dla emerytowanych nauczycieli. 
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Zespół  Szkół  Politechnicznych 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po mianach wynosił  

87.269,00 zł  został  wykonany w kwocie 87.269,00 zł,  co stanowi 100,00 % planu. 

Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 

dla emerytowanych nauczycieli. 

Zespół  Szkół  Technicznych i Ogólnoksztalcqcych 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

85.367,00 zł  został  wykonany w kwocie 85.367 00 zł  co stanowi 100,00 % planu. 

Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 

dla emerytowanych nauczycieli. 

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5  

ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją  zadań  j.s.t plan po zmianach wynosił  66.729,00 zł  został  

wykonany w kwocie 45.703,28 zł,  co stanowi 68,49 %  planu. Wydatki dotyczą  realizacji projektu 

pod nazwą  „Zatrudnienie młodych — Europo, przygotuj się  na nowe wyzwania! Tworzenie 

zrównoważonej sieci zatrudnienia" w ramach programu ERASMUS+ na podstawie urnowy 

Partnerstwa Strategiczne numer 2015-1-DE03-KA219-013686_7. Projekt przewidziany do realizacji 

w latach 2015-2017. W 2016 roku środki wydatkowano na wyposażenie (tablica typu flipczart, 

ścianka ekspozycyjna, notebook, projektor), przejazd uczniów autokarem do Francji — Caen, noclegi 

w Bochum oraz wyżywienie uczniów na trasie podróży, opłaty bankowe, wyjazd uczniów 

na wycieczkę  do fabryki Volkswagena w Poznaniu, wyjazd uczniów do Budapesztu, przewozy osób 

podczas międzynarodowego spotkania koordynatorów oraz ubezpieczenie uczestników projektu 

na wyjazd do Francji i Budapesztu. 

Wykonanie na niskim poziomie spowodowane jest brakiem zapowiedzianej wizyty uczestników 

projektu z Francji. 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

3.920,00 zł  został  wykonany w kwocie 3.920 00 zł  co stanowi 100,00 % planu. 

Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 

dla emerytowanych nauczycieli. 

Liceum Ogólnoksztalcgce 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

39.440,00 zł  został  wykonany w kwocie 39.440,00 zł  co stanowi 100,00 % planu. 

Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 

dla emerytowanych nauczycieli. 

Starostwo Powiatowe 

Plan wydatków bieżqcych w wysokości 200.425,00 zł  został  wykonany w kwocie 184.620,46 zł, 

co stanowi 92,11 % planu, z tego: 

str. 101 



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDZETU POWIATU WRZESINSKIEGO ZA 2016 ROK 

ł plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 30.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 

30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; 

ł plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 170.425,00 zł  został  wykonany w kwocie 

154.620,46 zł, co stanowi 90,73 % planu, z tego: 

ł plan wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych w wysokości 106.500,00 zł  został  

wykonany w kwocie 96.693,04 zł, co stanowi 90,79 % planu, 

ł plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

63.925,00 zł  został  wykonany w kwocie 57.927,42 zł, co stanowi 90,62 % planu. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych plan w wysokości 30.000,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 30.000,00 zł,  co stanowi 100,00 ')/0,  planu. 

Uchwałą  nr 369/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku przyznano 

świadczenia zdrowotne dla 39 nauczycieli w wysokości 15.000,00 zł. Następnie Uchwałą  nr 505/2016 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku przyznano świadczenia zdrowotne 

dla 39 nauczycieli w łącznej kwocie 15.000,00 zł  

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych plan w wysokości 106.500,00 d  został  

wykonany 96.693,04 zł,  co stanowi 90,79 %.  W ramach w/w grupy zostały zawarte umowy zlecenie 

z nauczycielami na prowadzenie zajęć  pozalekcyjnych w postaci Powiatowych Grantów 

Edukacyjnych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans 

Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży" i tak: 

%7  w pierwszym półroczu 2016 roku na zajęcia pozalekcyjne przeznaczono kwotę  40.250,00 zł: 

• Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego — 25 umów, 

v" Matura 2016— 34 urnowy, 

ł Równam do poziomu — 12 umów, 

ł Moje pasje — 32 umowy. 

w drugim półroczu 2016 na zajęcia pozalekcyjne przeznaczono kwotę  39.585,00 zł: 

ł Supertnaturzysta Powiatu Wrzesińskiego —11 umów, 

ł  Matura 2017— 28 umów, 

ł Równam do poziomu — 20 umów, 

ł Moje pasje —34 umowy. 

Pozostała część  środków w kwocie 16.858,04 zł  została przeznaczona na umowy zlecenia 

z członkami komisji egzaminacyjnej na stopień  awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

oraz umowy związane z organizacją  III Pikniku Naukowego. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosi 

63.925,00 zł  został  wykonany w kwocie 57.927,42 zł,  co stanowi 90,62 %  planu. Zakupiono nagrody 

książkowe dla laureatów Powiatowego Konkursu Geograficznego oraz nagrody dla uczestników 

Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji na co wydatkowano kwotę  606,64 zł. W ramach wydatków 

poniesiono nakłady na zakup kwiatów: na Powiatową  Uroczystość  Zakończenia Roku Szkolnego, 
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uroczystość  wręczenia nauczycielom aktów awansu na stopień  nauczyciela mianowanego, uroczystość  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z okazji setnego seansu w ramach Kina Konesera, zakup 

artykułów niezbędnych do organizacji III Powiatowego Pikniku Naukowego, zakup dyplomów 

(grawertonów) na potrzeby uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizację  

Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego "Supermatematyk" w Zespole Szkół  Politechnicznych 

we Wrześni. Na powyższe wydatkowano kwotę  6.103,89 zł. W zakresie usług wydatkowano kwotę  

51.216,89 zł  między innymi na usługi transportowe, cateringowe, fotograficzne, drukarskie, pokaz 

doświadczeń  fizycznych i chemicznych, prezentację  historyczną. Ponadto opłacono Kino Konesera 

oraz Muzykę  Konesera. 

Realizowano między innymi takie zadania jak: 

.7  „Powiatowy Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych 

Dzieci i Młodzieży" — prowadzenie zajęć  w ramach grantów edukacyjnych 

Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego, Matura 2016, Równam do poziomu, Moje 

pasje, 

• XV Powiatowy Konkurs Geograficzny, 

• Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego, 

.7  Zawody finałowe konkursów z języka polskiego w ramach projektu "Superniaturzpla 

Powiatu Wrzesińskiego", 

• Zawody finałowe konkursów z fizyki w ramach projektu "Supermaturzysta Powiatu 

Wrzesińskiego", 

.7 Zawody finałowe konkursów z matematyki w ramach projektu "Supermaturzysta 

Powiatu Wrzesińskiego" w Zespole Szkół  Politechnicznych, 

.7  Kino Konesera, 

.7  Muzyka Konesera, 

• wyjazd edukacyjny laureatów konkursów z języka niemieckiego do Berlina, 

.7  Wielkopolski Konkurs Matematyczny "Supermatematyk" w Zespole Szkół  

Politechnicznych i w Poznaniu, 

.7  organizacja seminarium związanego z tworzeniem nowych kierunków kształcenia 

w ramach współpracy z firmą  VW, 

.7  IV Forum Szkół  i Pracodawców w Zespole Szkół  Politechnicznych, 

• Zawody finałowe konkursów z matematyki w ramach projektu "Supertnaturzysta 

Powiatu Wrzesińskiego" w Zespole Szkół  Politechnicznych, 

.7  wyjazd edukacyjny do narodowego Centrum Badań  Jądrowych w Świerku, 

.7  IV edycja konkursu wiedzy o Francji „Czy znasz Francję?", 

.7  wyjazd edukacyjny młodzieży do Giecza. 
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Plan wydatków majątkowych w wysokości 153.673,00 zł  został  wykonany w kwocie 153.671,88 z1, 

co stanowi 99,99 % planu, w tym: 

plan na inwestycje w wysokości 153.673,00 zł  został  wykonany w kwocie 153.671,88 zl, 

co stanowi 99,99 % planu w tym: 

%( plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 64.535,00 zł  został  wykonany w kwocie 64.535,00 zł, 

co stanowi 100,00 °A planu. 

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa zadania: 

1) „Terntomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego 

mieszczącego się  we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją  

publiczną  oraz pomocą  społeczną", 

2) „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkól Specjalnych przy id. Leśnej 10 

we Wrześni". 

1) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego 

się  we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją  publiczną  oraz pomocą  

społeczną" plan w wysokości 96.909,00 zł  został  wykonany w kwocie 96.908 61 zł  co stanowi 

100,00 % planu. 

W ramach realizacji zadania wydatkowano w 2016 roku środki na: 

a) Wydatki objęte umową  o dofinansowanie: 

sł  sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej 

wraz z ekspertyzą  chiropterologiczną 1.100,00 zł, 

• studium wykonalności 5.535,00 zł, 

• opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej 57.900,00 zł . 

b) Wydatki nieobjęte umową  o dofinansowanie: 

ił  opracowanie dokumentacji projektowej dla zjazdu z ulicy Leśnej 6.150,00 zł, 

i( wykonanie przyłącza energetycznego do budynku - dokonano wpłaty zaliczki 

na poczet opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej 7.063,61 zł, 

• tablica informacyjna o rozpoczęciu robót 26,00 zł, 

• wykonanie pomiarów izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, 

zawierających drzwi PCV w budynku biurowym, którego efektem jest 

przygotowanie sprawozdania pomiarowego 13.776,00 zł, 

• wykonanie układu pomiarowego trójfazowego energii elektrycznej 1.200,00 zł, 

• wywóz kontenerów z nieczystościami stałymi po przeprowadzonych pracach 

rozbiórkowych 4.158,00 zł. 
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W dniu 8 grudnia 2016 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nastąpiło 

podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ( nr urnowy o dofinansowanie: RPWP.03.02.01-

30-0058/15-00 ), ,Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" 

- Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym", Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Kwota dofinansowania: 2.701.147,34 zł, wkład własny: 2.587.823,22 zł. 

2) „Budowa sali gimnastycznej dla Zespoili Szkół  Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni" 

plan w wysokości 56.764,00 zł  został  wykonany w kwocie 56.763,27 zł,  co stanowi 100,00 % 

planu. 

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na: 

v" opracowanie studium wykonalności 6.763,77 zł, 

.( opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej 49.999,50 zł. 

Powiat Wrzesiński wystąpił  z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 

konkurs nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 Oś  priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału 

ludzkiego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. 

W dniu 26 października Powiat Wrzesiński otrzymał  informację, iż  zgłoszony projekt został  

poddany ocenie formalnej, która zakończyła się  wynikiem pozytywnym. 

DZIAŁ  851 OCHRONA ZDROWIA 

ROZDZL4L 85111 SZPITALE OGÓLNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.035.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.621.875,00 zł, 

co stanowi 79,70 % planu, w tyin: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.035.000,00 z1 został  wykonany 

w kwocie 1.621.875,00 zł, co stanowi 79,70 % planu, w tym: 

". plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

2.035.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.621.875,00 zł, co stanowi 79,70 % planu. 

W rozdziale 85111 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Kwotę  1.621.875,00 zł  wydatkowano na zobowiązanie finansowe w związku z realizacją  przez 

spółkę  pod firmą  „Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  

inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego 
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dla Szpitala Powiatowego we Wrześni", Cel: Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu 

Wrzesińskiego. W 2016 roku powstała konieczność  uruchomienia środków, gdyż  Szpital nie posiadał  

wystarczających środków na regulowanie zobowiązań. 

ROZDZIAŁ  85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA 

DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTNEGO 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.905.131,00 zl został  wykonany w kwocie 1.754.195,88 zł, 

co stanowi 92,08 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.905.131,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 1.754.195,88 zł, co stanowi 92,08 4)/0 planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

1.905.131,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.754.195,88 zł, co stanowi 92,08 % planu. 

W rozdziale 85156 zadanie realizował  Zespół  Szkół  Politechnicznych, Powiatowy Urząd Pracy, 

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. 

Powiatowy Urząd Pracy 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

1.891.138,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.740.998,28 zl,  co stanowi 92,06 % planu. 

W rozdziale tym środki budżetowe przeznaczone są  na ubezpieczenia zdrowotne 

osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 

Rodzino,  Dom Dziecka w Pyzdrach 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

3.370,00 zł  został  wykonany w kwocie 3.369,60 zł,  co stanowi 99,99 %  planu. Środki niniejsze 

są  przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Rodzinnym Domu 

Dziecka. 

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

10.108,00 zł  został  wykonany w kwocie 9.313,20 zł,  co stanowi 92,14 %  planu. Środki niniejsze 

są  przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Ośrodku Wspomagania 

Dziecka i Rodziny. 

Zespól Szkól Politechnicznych 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

515,00 zł  został  wykonany w kwocie 514,80 zł,  co stanowi 99,96 %  planu. Środki niniejsze 

są  przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za uczennicę  Zespołu Szkół  Politechnicznych. 

źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat. 
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ROZDZIAŁ  85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

Plan wydatków bieżących w wysokości 34.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 32.338,57 zł, 

co stanowi 95,11 % planu, w tym: 

J plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 6.600,00 zł  zosta ł  wykonany w kwocie 

6.595,03 zł, co stanowi 99,92 % planu, 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 27.400,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 25.743,54 zł, co stanowi 93,95 % planu, w tym: 

J plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

27.400,00 zł  został  wykonany w kwocie 25.743,54 zł, co stanowi 93,95 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.500,00 zł  został  wykonany w kwocie 4.150,00 zł, 

co stanowi 75,45 % planu, w tym: 

plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 5.500,00 zł  został  wykonany w kwocie 4.150,00 zł, 

co stanowi 75,45 % planu. 

W rozdziale 85195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosi! 6.600,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 6.595 03 zł, co stanowi 99,92 %  planu. 

Przekazano środki na wspieranie realizacji zadań  publicznych powiatu wrzesińskiego 

podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 

4 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacji 

zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

27.400,00 zł  został  wykonany w kwocie 25.743,54 zł,  co stanowi 93,95 %  planu. Dokonano zakupów 

nagród dla laureatów konkursów „Zdrowo jemy, ładnie wyglądamy i długo żyjemy" oraz konkursu 

dotyczącego profilaktyki raka piersi, „Olimpiady wiedzy o AIDS" na co wydatkowano 2.696,49 zł. 

Dokonano między innymi zakupu materiałów na zadania „Biała Sobota", ,Maraton Zdrowia", 

artykuły sportowe i malarskie, materiały przemysłowe, radioodtwarzacz, breloki z logo 

na co wydatkowano kwotę  4.169,77 zł. Opłacono usługi transportowe, fotograficzne, konferansjerskie, 

opłacono warsztaty dietetyczne, wykonanie statuetki, wynajem sali na spektakl teatralny 

na co wydatkowano kwotę  18.874,28 zł. Kwotę  3,00 zł  wydatkowano na opłatę  sądową  za odpis 

wyroku sprawy z powództwa Wiesława Wojciechowskiego przeciwko Powiatowi Wrzesifiskiemu 

oraz Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń  S.A. z siedzibą  w Warszawie. 

Wyżej wymienione zakupy i usługi zostały dokonane na potrzeby realizacji takich przedsięwzięć  

jak: 

Organizacja akcji profilaktycznej "Pokonaj cukrzycę" w ramach Światowego Dnia 

Zdrowia, 
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• Organizacja warsztatów plastycznych promujących zdrowy styl życia dla uczestników 

WTZ w Rudzie Komorskiej, 

• Organizacja Olimpiady Prozdrowotnej promującej podstawowe zasady zdrowego stylu 

życia i aktywności fizycznej, 

• Organizacja „Maratonu zdrowia i sprawności fizycznej" promującego podstawowe 

zasady zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, 

• Organizacja imprezy prozdrowotnej pil. Biała Sobota, 

• Współorganizaeja rehabilitacji ruchowej w ramach promocji zdrowego stylu życia 

i aktywności fizycznej w okresie marzec-kwiecień, 

• Przejazd do Ośrodka Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

w Łopiennie oraz udziału w akcji charytatywnej Kilometry Dobra, 

• Wykonanie płyty na potrzeby realizacji zajęć  muzykoterapeutycznych 

dla podopiecznych Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego we Wrześni, 

• Organizacja konkursu „Zdrowo jemy, ładnie wyglądamy i długo żyjemy", 

• „Powiatowa Akademia Ruchu", 

• Organizacja warsztatów dietetycznych dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego, 

• Organizacja akcji profilaktycznej „Czerwona kokardka" w ramach Światowego Dnia 

AIDS, 

▪ Jubileusz X- lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie. 

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 5.500,00 zł  na co wydatkowano 

4.150,00 zł, co stanowi 75,45 % planu i dokonano zakupu zadania majątkowego pn.: „Zakup fantoma 

piersi". Niniejszy sprzęt wykorzystywany będzie do działalności z zakresu profilaktyki raka piersi 

na terenie Powiatu Wrzesińskiego. 

DZIAŁ  852 POMOC SPOŁECZNA 

ROZDZIAŁ  85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO — WYCHOWAWCZE 

Pian wydatków bieżqcych w wysokości 1.878.986,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.875.595,59 zł, 

co stanowi 99,82 % planu, w tym: 

• plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 110.374,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 109.714,85 zł, co stanowi 99,40 % planu, 

• plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 77.898,00 zł  został  wykonany w kwocie 

76.729,74 zł, co stanowi 98,50 % planu, 

N(  plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.690.714,00 d został  wykonany 

w kwocie 1.689.151,00 zł, co stanowi 99,91 % planu, w tym: 

,7  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.122.205,00 zł  został  

wykonany w kwocie L121.333,70 zł, co stanowi 99,92 % planu, 
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.7  plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

568.509,00 zł  został  wykonany w kwocie 567.817,30 zł, co stanowi 99,88 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 8.856,00 zł  został  wykonany w kwocie 8.856,00 g, 

co stanowi 100,00 % plami, w tym: 

.7  plan na inwestycje w wysokości 8.856,00 zł  został  wykonany w kwocie 8.856,00 zł, 

co stanowi 100,00 °A) planu. 

W rozdziale 85201 zadania realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Rodzinny Dom 

Dziecka w Pyzdrach, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz Starostwo 

Powiatowe. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Plan wydatków bieżących w wysokości 97.614 00 zł  został  zrealizowany w kwocie 96.275,95 zł,  
co stanowi 98,63 % 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia osobom, które opuściły 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym na kontynuowanie nauki (7 osób) kwotę  26.984,94 zł, 

usamodzielnienie (4 osoby) 24.659,55 zł, pomoc rzeczową  na zagospodarowanie (dla 6 osób 

zakupiono m.in. stół, krzesła, komody, chłodziarki, pralki, kuchenki, garnki) 26.446,36 zł  oraz 

dodatek wychowawczy (4 osoby) 16.400,00 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  95.150 00 zł  

został  wykonany w kwocie 94.490,85 zl,  co stanowi 99 31 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

2.464 00 zł  został  wykonany w kwocie 1.785,10 zł,  co stanowi 72,45 %  planu. Środki zostały 

wydatkowane na usługę  medyczną  dla dziecka kierowanego do placówki opiekuńczo — 

wychowawczej, usługi pocztowe związane z wysyłką  decyzji dla rodzin otrzymujących dodatek 

wychowawczy, opłatę  za składkowanie ulotek dotyczących rodzicielstwa zastępczego oraz opłatę  

za animację  podczas baliku dla pieczy zastępczej. 

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej zlecona powiatom, związane z realizacją  dodatku wychowawczego 

oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

w kwocie 16.564,00 zł, która została zrealizowane w kwocie 16.424,80 zł. Środki własne Powiatu 

wynoszą  81.050,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 79.851,15 zł. 

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach 

Plan wydatków bieżących w wysokości 175.919,00 zł  został  zrealizowany w kwocie 175.710,95 zł, 

co stanowi 99,88 %  

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla podopiecznych. 

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  2.160,00 zł  został  wykonany w kwocie 2.160,00 zł  

co stanowi 100,00 % planu. 
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W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń  

kierownika jednostki oraz nagród. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie w zakresie pomocy 

w sprawach gospodarskich i opieki nad dziećmi w Rodzinnym Domu Dziecka oraz z osobą, która 

sprawuje opiekę  nad podopiecznymi wczasie nieobecności kierownika. Ponadto wydatkowano środki 

na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 

Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  86.163,00 zł  został  

wykonany w kwocie 85.963,29 zł  co stanowi 99,77 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  
87.596,00 zł  został  wykonany w kwocie 87.587,66 zł,  co stanowi 99,99 %  planu. Największym 

wydatkiem w tej grupie był  zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.807,34 zł. Dokonano 

zakupu odzieży, wyposażenia (armatura łazienkowa, kabina prysznicowa, maszynka do mięsa, 

telefon) artykułów higienicznych, zabawek, materacy do łóżek, okularów korekcyjnych 

dla wychowanków, materiałów remontowych, artykułów elektrycznych, gospodarstwa domowego, 

łazienkowych, płytek ceramicznych, gazu w butli, materiałów biurowych, części do pralki i lodówki, 

artykułów przemysłowych, rękawic, tunerów, leków dla wychowanków, karniszy, narzut, baterii, 

naczyń  jednorazowych. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę  29.580,00 zł. Dla dzieci 

zakupiono podręczniki za kwotę  2.610,00 zł. Opłata za energię  elektryczną  i wodę  wynosiła 

3.935,12 z1. Kwota 286,36 zł  została wydatkowana na naprawę  pralki i lodówki. Usługa 

stomatologiczna dla wychowanków to koszt 200,00 zł. Ponadto wydatkowano środki na zajęcia 

kulturalne, demontaż  i montaż  armatury łazienkowej, opłaty za odprowadzanie ścieków, położenie 

płytek, ushigi pocztowe, medyczne, kominiarskie, malarskie, szpachlowania, wymiany moskitiery, 

przegląd gaśnic, aktualizacje programów i licencji do programu oraz demontaż  starych schodów 

na co przeznaczono kwotę  9.063,20 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.178,82 zł. Kwotę  
3.970,07 zł  wydatkowano na zwrot kosztów podróży. Kwotę  2.679,19 zł  zapłacono za abonament 

RTV, ubezpieczenie mienia oraz opłacono składki członkowskie do Banku Żywności w Koninie. 

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych przekazano kwotę  1.093,93 zł. Zapłacono podatek 

od nieruchomości w kwocie 254,55 zł, podatek rolny i opłatę  za gospodarowanie odpadami w kwocie 

929,08 zł. 

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie 

Plan wydatków bieżqcych w wysokości 1.527.555,00 zł  został  zrealizowany w kwocie 1.526.878,95 zł,  
co stanowi 99,96 %  planu. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych zakupiono okulary korekcyjne dla pracownika, 

obuwie oraz wypłacono kieszonkowe dla wychowanków. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  
13.064,00 zł  został  wykonany w kwocie 13.064 00 zł  co stanowi 100,00 %  planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń  

wychowawców, administracji i obsługi, dodatku do wynagrodzenia za godziny nocne oraz nagród. 

Wypłacono umowy zlecenie zawarte na zapewnienie opieki nad wychowankami wg grafiku, 
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prowadzenie korepetycji, naprawę  komputerów, wykonanie półek, zajęcia logopedyczne, położenie 

płytek w kuchni, prowadzenie strony internetowej oraz warsztatów tanecznych. Ponadto wydatkowano 

środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne 

i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  

1.036.042,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.035.370,41 zł,  co stanowi 99,94 %  planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

478.449,00 zł  został  wykonany w kwocie 478.444,54 zł,  co stanowi 99,99 %  planu. Za kwotę  

131.962,00 zł  zakupiono między innymi wyposażenie (fotel, radiomagnetofon, naświetlacz 

bakteriobójczy do jaj, radio, maszynka do mięsa, komoda, telefax, biegacz, wahadło, ławeczka, slup 

nośny), środki czystości, materiały remontowe, biurowe, szkolne, węgiel, paliwo, gaz w butli, artykuły 

przemysłowe, dekoracyjne, kosmetyczne, fryzjerskie, spożywcze, hydrauliczne, rehabilitacyjne, 

gospodarstwa domowego, elektryczne, ogrodnicze, tekstylia, okulary korekcyjne, prezenty 

urodzinowe, odzież  i obuwie dla wychowanków, leki, szybę, akcesoria dla niemowląt oraz młodej 

mamy. Na środki żywności wydatkowano kwotę  85.204,96 zł. Dla wychowanków zakupiono 

podręczniki za kwotę  2.914,30 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek w wysokości 46.999,90 zł. 

W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę  9.315,63 zł, między innymi przeprowadzono 

konserwację  dźwigu, oświetlenia oraz systemu telewizji dozorowej, systemu telewizji naziemnej, 

naprawę  instalacji elektrycznej i oświetleniowej, pieca elektryczno-gazowego, dachu, kosy 

i kserokopiarki, naprawiono rury i zawór do ciepłej wody, pralkę, lodówkę, zmywarkę. Na badania 

okresowe pracowników oraz badania podopiecznych wydatkowano kwotę  17.330,00 zł. Usługi 

fryzjerskie, prawne, kosmetyczne, pocztowe i przesyłki kurierskie, transportowe, fotograficzne, 

cateringowe, geodezyjno inwentaryzacyjne obiektów budowlanych, czesne za szkołę  

dla wychowanków, ksero, czyszczenie i sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych 

oraz wentylacji, czynności kontrolne sanepidu, kalibracja alkomatu, opłata za przedszkole, wykonanie 

mebli, wywóz nieczystości stałych, wywóz szamba, opłaty za bilety miesięczne, bilety wstępu, opłaty 

za wyżywienie wychowanków poza placówką, opłata eksploatacyjna, przegląd gaśnic, aktualizacja 

oprogramowań, dzierżawa dystrybutora, czynsz za mieszkanie treningowe, montaż  rury, oddymienia 

budynków, wynajem sprzętu sportowego, opłata za wakacje, wycieczkę  szkolną, duplikat legitymacji 

to wydatek w kwocie 124.921,26 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 3.212,07 zł. Podróże 

służbowe to wydatek w kwocie 16.368,18 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 

został  zrealizowany w kwocie 27.231,56 zł. Kwotę  11.320,99 zł  stanowi wydatek na ubezpieczenia 

mienia, składki klasowej oraz abonament RTV. Kwotę  1.386,69 zł  wydatkowano na opłatę  za trwały 

zarząd. Udział  w szkoleniu „Plan pomocy dziecku — opracowanie i realizacja" to koszt 277,00 zł. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 8.856,00 zł  zostal wykonany w kwocie 8.856,00 z1, 

co stanowi 100,00 % planu. 
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W zakresie inwestycji  plan po zmianach wynosił  8.856,00 zł  został  wykonany w kwocie 

8.856,00 zl,  co stanowi 100,00 ')/0 planu. Środki wydatkowano na zadanie majątkowe 

pn.: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny 

w Kołaczkowie". Inwestycja dotyczyła modernizacji lokalnej sieci kanalizacyjnej, która miała na celu 

usprawnienie odprowadzania nieczystości płynnych oraz obniżenie kosztów jej eksploatacji. 

Wymieniono rury kamionkowe na plastikowe oraz podłączono do lokalnej sieci kanalizacyjnej. 

Dotychczas nieczystości płynne odprowadzane były do zbiornika bezodpływowego, którego 

wywozem zajmowała się  Rolnicza Spółdzielnia Usługowo - Handlowa w Kołaczkowie, świadcząca 

usługi beczkowozem. 

Starostwo Powiatowe 

Plan wydatków bieżących w wysokości 77.898,00 zł  został  wykonany w kwocie 76.729,74 zł, 

co stanowi 98,50 % planu, z tego: 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 77.898,00 zł  został  wykonany w kwocie 

76.729,74 zł, co stanowi 98,50 % planu. 

Przekazano dotacje dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień  

z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo 

wychowawczych. 

Środki przekazano do: 

a. Powiat Milicki (3 dzieci) kwota przekazanej dotacji 35.937,60 zł, 

b. Powiat Szamotulski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji 30.466,08 zł, 

c. Powiat Slupecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji 10.326,06 zł. 

ROZDZIAŁ  85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.026.153,00 zł  został  wykonany w kwocie 2.026.083,50 zł, 

co stanowi 99,99 % planu, w tym: 

plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.822,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 2.821,82 zł, co stanowi 99,99 °A planu, 

J plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.023.331,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 2.023.261,68 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym: 

.7  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.488.020,00 zł  został  

wykonany w kwocie 1.488.020,28 zł, co stanowi 100,01 % planu, 

./ plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

535.311,00 zł  został  wykonany w kwocie 535.241,40 zł, co stanowi 99,99 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 78.665,00 zł  został  wykonany w kwocie 78.664,50 zł, 

co stanowi 99,99 % planu, w tym: 

17 plan na inwestycje w wysokości 78.665,00 z1 został  wykonany w kwocie 78.664,50 zł, 

co stanowi 99,99 % planu. 
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W rozdziale 85202 zadania realizował  Dom Pomocy Społecznej. 

Dom Pomocy Społecznej 

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.026.153,00 zł  został  wykonany w kwocie 2.026.083,50 zł, 

co stanowi 99,99 %plami. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież  ochronną  i roboczą  oraz napoje 

dla pracowników. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  2.822,00 zł  został  wykonany w kwocie 

2.821 82 zł  co stanowi 99,99 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia, nagrody 

jubileuszowe oraz odprawy i ekwiwalenty. W zakresie wynagrodzeń  bezosobowych zawarto 

i wypłacono umowy zlecenie na świadczenie usług krawieckich oraz na usługi informatyczne 

i psychologiczne. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono 

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym 

zakresie po zmianach wynosił  1.488.020,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.488.020,28 zł,  co stanowi 

100,01 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

535.311,00 d został  wykonany w kwocie 535.241,40 zł,  co stanowi 99,99 %  planu. Dokonano 

zakupów środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków, artykułów 

gospodarstwa domowego, krawieckich, paliwa, prenumeraty, materiałów do konserwacji, rękawic 

jednorazowych, pieluchomajtek, materiałów do terapii zajęciowej, środków ochrony roślin, 

wyposażenia (czajnik elektryczny, monitor, drukarka, skaner, niter, pralka, chłodziarka, suszarka, 

maszynka do strzyżenia, tablice do rehabilitacji, mikser, zasilacz UPS, telewizor, kijki do ćwiczeń, 

gry, wałek do rehabilitacji, meble, sprzęt p. poz., szlifierka, wyrzynarka, wiertarka, wózki 

do sprzątania), odzieży i obuwia dla mieszkańców na co wydatkowano kwotę  45.616,74 zł. 

Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę  9.300,00 zł  zakupiono leki i środki opatrunkowe. Na opłaty 

związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepinej i wody wydatkowano kwotę  89.933,21 zł. Usługi 

remontowe zrealizowano w kwocie 15.800,51 zł. Środki te wydatkowano na konserwację  i przegląd 

windy, instalacji ppoż., konserwację  i naprawę  kserokopiarki, naprawę  drukarki, windy, klimatyzacji 

samochodowej, podnośnika, wymianę  wykładziny, remont przekładni windy towarowej oraz montaż  

sprzętu. Za badania lekarskie pracowników zapłacono kwotę  1.323,00 zł. Środki w kwocie 

327.197,05 z1 wydatkowano na usługi pozostałe związane między innymi z wyżywieniem 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, usługi prawne, BHP, pocztowe, pogrzebowe, informatyczne, 

transportowe, kominiarskie, stolarskie, prania, wywóz nieczystości i śmieci, opłaty RTV, pomiar 

instalacji odgromowej, aktualizacje programów, pomiar pola elektrycznego, wykonanie pieczątek, 

przegląd klimatyzatorów, samochodu, ppoż., opłatę  za telewizję, badanie i dozór techniczny, 

dorabianie kluczy, wpis do katalogu, opłatę  za kartę  parkingową. Za usługi telekomunikacyjne 

zapłacono 2.352,69 zł. Dokonano zwrotu za przejazdy służbowe za kwotę  200,44 zł. Opłacono 

ubezpieczenie komunikacyjne oraz mienia w kwocie 4.038,22 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz 
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Świadczeń  Socjalnych zrealizowano w kwocie 35.829,83 zł. Kwotę  1.280,00 zł  wydatkowano 

na zapłacenie podatku od nieruchomości, natomiast 633,81 zł  za trwały zarząd. Na szkolenie 

pracowników wydatkowano kwotę  1.735,90 zł. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 78.665,00 zł  został  wykonany w kwocie 78.664,50 zł, 

co stanowi 99,99 % planu. 

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił  78.665,00 zł  został  wykonany w kwocie 

78.664,50 zł  co stanowi 99,99 %  planu. Środki wydatkowano na zadanie majątkowe 

pn.: „Modernizacja pomieszczeń  kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej 

we Wrześni". W ramach zadania wymieniono płytki ceramiczne na podłogach i ścianach, 

przygotowano powierzchnie pod malowanie ścian i sufitów, wymieniono drzwi, instalację  wentylacji, 

elektryczną  wraz z montażem rozdzielni i osprzętu, wody, kanalizacji oraz dokonano wymiany 

i modernizacji instalacji wodociągowej. 

ROZDZIAŁ  85203 OŚRODKI WSPARCIA 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.132.999,20 zł  został  wykonany w kwocie 1.132.999,20 zł, 

co stanowi 100,00 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.132.999,20 zł  został  wykonany 

w kwocie 1.132.999,20 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 791.660,10 zł  został  

wykonany w kwocie 791.660,10 zł, co stanowi 100,00 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

341.339,10 zł  został  wykonany w kwocie 341.339,10 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 85203 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Pietrzykowie i Gozdowie). 

Środowiskowy Dom Samopontocy w Pietrzykmvie 

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 557.701,00 zł  został  wykonany kwocie 557.701,00 zł, 

co stanowi 100,00 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, nagród 

oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne 

i Fundusz Pracy. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie na udzielanie porad psychologicznych 

uczestnikom domu oraz sprzątanie pomieszczeń  placówki. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  

344.335,68 zł  został  wykonany w kwocie 344.335 68 zł  co stanowi 100,00 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

213.365,32 zł,  został  wykonany w kwocie 213.365,32 zł,  co stanowi 100,00 %  planu. Największy 

wydatek stanowi zakup usług pozostałych. Wydatkowano kwotę  89.482,40 zł  na usługi transportowe 

(dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie), turystyczne, 
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gastronomiczne, czyszczenie i konserwacja wykładzin podłogowych, malowanie świetlicy, sali 

rehabilitacyjnej i komputerowej, wymianę  drzwi przesuwnych, wymianę  płytek łazienkowych, 

ochronę  mienia, dezynfekcję  i deratyzację, wymianę  mechanizmu rolet oraz części w kopiarce, wywóz 

nieczystości, usługi kominiarskie, montaż  okapu kuchennego wraz z udrożnieniem, wykonanie 

pieczątek, bilety wstępu, aktualizację  oprogramowania, instalację  drukarki, przegląd gaśnic. 

Dokonano między innymi zakupu wyposażenia (maszyna doszycia, okap kuchenny, komputery, szafy 

na narzędzia stolarskie, laptopy, blat do prac stolarskich, konsola, stół  do tenisa stołowego, smart fon, 

pilarka ukosowa, fotel biurowy, drukarka, wkrętarka, wyrzynarka, szlifierka, strug elektryczny, 

urządzenie wielofunkcyjne), papieru ksero, tonerów, tkanin, materiałów do pracowni artystycznej, 

ogrodniczej i stolarskiej, gazu w butli, artykułów chemicznych, gospodarstwa domowego, biurowych, 

komputerowych oraz artykułów do terapii, węgla, artykułów spożywczych, remontowych, 

przemysłowych, drzwi, baterii, zegara ściennego, półek wiszących, programu antywirusowego. 

Na w/w cel wydatkowano kwotę  66.409,53 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe do pracowni 

gospodarstwa domowego za kwotę  10.388,97 zł. Energia elektryczna, woda to wydatek 5.825,32 zł. 

Naprawa hydrauliki, konserwacja drukarki oraz systemu alarmowego, naprawa rolet, remont gaśnicy, 

pracowni, korytarza i wymiana podłogi w pracowni komputerowej kosztowały 19.534,13 z1. 

Na terapię  psychiatryczną  uczestników wydatkowano kwotę  6.810,00 zł. Za usługi telekomunikacyjne 

zapłacono 2.265,54 zł. Kwotę  2.099,47 zł  wydatkowano na zwrot kosztów za przejazdy służbowe 

dla pracowników. Na ubezpieczenie mienia i uczestników oraz opłatę  za korzystanie ze środowiska 

wydatkowano kwotę  1.798,52 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 

w wysokości 8.751,44 zł. 

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gazdowie 

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 575.298,20 zł  został  wykonany kwocie 575.298,20 zł, 

co stanowi 100,00 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, nagród, 

odprawy pieniężnej w związku z likwidacją  stanowiska pracy oraz wypłacono dodatkowe 

wynagrodzenie roczne. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zawarto 

i wypłacono umowy zlecenie między innymi na udzielanie porad psychologicznych, transport 

uczestników oraz sprzątanie pomieszczeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  447.324,42 zł  

został  wykonany w kwocie 447.324,42 zł,  co stanowi 100,00 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

127.973 78 zł  został  wykonany w kwocie 127.973,78 zl,  co stanowi 100,00 °A  planu. Największy 

wydatek stanowi zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano kwotę  66.674,18 zł  na zakup 

wyposażenia (telefon, opiekacz, radioodtwarzacz, waga, suszarka, cyrkulator, toster, wentylator, 

czyścik parowy, myjka do okien, grzejnik konwektorowy i olejowy, monitor, kuchnia mikrofalowa, 
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drukarka, tablica fiipczartowa, aparat cyfrowy, tablet, laptop, expres, platforma wibracyjna, głowica 

do gabinetu rehabilitacyjnego, pralka, orbitrek, pas wibracyjny, masażer), części i akcesoriów 

do samochodu, komputerowych, materiałów do remontów oraz pracowni stolarskiej i ogrodniczej, 

naczyń  jednorazowych, artykułów chemicznych, spożywczych, gospodarstwa domowego, 

dekoracyjnych, elektrycznych, remontowych, paliwa, węgla, rozrusznika do samochodu, tuszy 

i tonerów, programu antywirusowego, papieru ksero, tkanin, akumulatorów, baterii, żarówek, 

prześcieradła rehabilitacyjnego, leków i materiałów medycznych, materiałów do terapii, biurowych. 

Dokonano zakupu artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę  

3.181,08 zł. Za energię  elektryczną  i wodę  zapłacono 8.067,42 zł. Naprawa kosiarki i wymiana części 

to koszt 194,01 zł. Na badania lekarskie pracowników oraz udzielanie terapii psychiatrycznej 

wydatkowano kwotę  6.927,00 zł. Ochrona mienia, przegląd obiektu, gaśnic i hydrantów, samochodu, 

wymiana opon w samochodzie, wywóz nieczystości, opłata za holowanie samochodu, dezynfekcja 

i deratyzacja, usługa fotograficzna, transportowa, gastronomiczna, serwisowa, pocztowa i kurierska, 

wykonanie pieczątek, uruchomienie pojazdu po awarii, oplata koncertowa, wypożyczenie strojów, 

wykonanie komód, monitoring obiektu, utworzenie strony internetowej, instalacja sieci komputerowej, 

aktualizacja oprogramowania to wydatek 26.314,39 zł. Opłacono ushigi telekomunikacyjne w kwocie 

784,17 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych w wysokości 12.233,78 zł. 

Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę  2.450,20 zł. Wypłacono zwrot za koszty 

podróży służbowych w kwocie 697,55 zł. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników 

placówki to koszt 450,00 zł. 

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat. 

ROZDZIAŁ  85204 RODZINY ZASTĘPCZE 

Plan wydatków bieżacych w wysokości 1.790.906,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.755.772,76 d, 

co stanowi 98,04 % planu, w Orni: 

s( plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.322.992,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 1.299.766,41 zł, co stanowi 98,24 % planu, 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 140.217,00 zł  został  wykonany w kwocie 

133.194,04 zł, co stanowi 94,99 % planu, 

,( plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 327.697,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 322.812,31 zł, co stanowi 98,51 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 304.385,00 zł  został  

wykonany w kwocie 302.395,51 zł, co stanowi 99,35 % planu, 

s( plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

23.312,00 zł  został  wykonany w kwocie 20.416,80 zł, co stanowi 87,58 % planu. 
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W rozdziale 85204 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo 

Powiatowe. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił  1.650.689,00 zł  został  wykonany w kwocie 

1.622.578,72 zł, co stanowi 98,30 % planu. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych wypłacono następujące formy pomocy dla: 

rodzin zastępczych spokrewnionych 280.788,51 zł, z tego: 

ł pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 

(31 rodzin, 39 dzieci) — 275.188,51 zł, 
ł jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka do niezawodowej rodziny zastępczej 

(3 rodziny, 4 dzieci) — 4.600,00 zł, 
ł dofinansowanie do wypoczynku letniego wychowanka poza miejscem zamieszkania 

(2 dzieci) — 1.000,00 zł, 
rodzin zastępczych niezawodowych 442.432,27 zł, z tego: 

ł pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 

(29 rodzin, 41 dzieci) — 438.932,27 z1, 

• jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka do niezawodowej rodziny zastępczej 

(2 rodziny, 2 dzieci) — 3.000,00 zł, 

ł dofinansowanie do wypoczynku letniego wychowanka poza miejscem zamieszkania 

(1 dziecko) — 500,00 zł, 
rodzin zastępczych zawodowych 42.000,00 zł, z tego: 

ł pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 

(2 rodziny, 4 dzieci) — 42.000,00 zł, 
rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję  pogotowia rodzinnego 53.840,85 zł, z tego: 

ł pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 

(2 rodziny, 7 dzieci) — 46.140,85 z1, 

ł jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka do zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję  pogotowia 

rodzinnego (pomoc dla 2 rodzin, 4 dzieci) — 4.700,00 zł, 
ł pomoc pieniężna na remont dachu 

(1 rodzina) — 3.000,00 zł, 

Rodzinnego Domu Dziecka łącznie kwotę  62.730,80 zł, w tym: 

ł pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 

(1 rodzina, 4 dzieci )— 50.400,00 zł, 
V" świadczenia finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego — 
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(1 rodzina) — 10.330,80 zł, 

dofinansowanie do wypoczynku letniego wychowanka poza miejscem zamieszkania 

(4 dzieci) — 2.000,00 zł, 

wychowanków rodzin zastępczych łącznie kwotę  104.599,29 zł, w tym: 

i(  pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (16 osób) — 85.769,79 zł, 

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie (2 osoby) — 8.941,50 zł, 

(m.in. zakup stołu, krzeseł, mebli kuchennych, pralki, odkurzacza, żelazka, garnków), 

i jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie (2 osoby) — 9.888,00 zł, 

dodatek wychowawczy łącznie kwotę  313.374,69 zł, w tym: 

,( dodatek wychowawczy (81 osób) —313.374,69 zł. 

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  1.322.992,00 zł  został  wykonany w kwocie 

1.299.766,41 zł,  co stanowi 98,24 %  planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił  304.385,00 zł  

został  wykonany w kwocie 302.395,51 zł,  co stanowi 99,35 %  planu. Zawarto i wypłacono umowy 

zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodziny 

zastępczej, umowę  na pełnienie funkcji rodzinnej pieczy zastępczej typu Rodzinnego Domu Dziecka, 

2 umowy zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję  pogotowia 

rodzinnego, umowę  zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, 3 umowy zlecenie 

na sprawowanie pieczy zastępczej jako rodzina pomocowa. Wypłacono wynagrodzenie 

dla koordynatora i psychologa rodzin zastępczych. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

23.312,00 zł  został  wykonany w kwocie 20.416,80 zł  co stanowi 87,58 % planu. 

W zakresie zadań  statutowych zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 4.488,70 zł. 

Zakupiono artykuły spożywcze, testy psychologiczne, naczynia jednorazowe. Wydatkowano środki 

na opłatę  za licencję  na program, usługi pocztowe, medyczne, cateringowe, opłatę  za przeprowadzenie 

szkolenia w kwocie 10.972,15 zł. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę  75,00 zł. Podróże 

służbowe to koszt 305,23 zł. Kwotę  200,00 zł  wydatkowano na ubezpieczenie imprezy z okazji Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych zrealizowano 

w kwocie 4.375,72 zł. 

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej zlecona powiatom, związane z realizacją  dodatku wychowawczego 

oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

w kwocie 326.868,00 zł, która została wykonana w kwocie 314.230,29 zł. Środki własne Powiatu 

wynoszą  1.323.821,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 1.308.348,43 zł. 
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Starostwo Powiatowe 

Plan wydatków bieżących w wysokości 140.217,00 zł  został  wykonany w kwocie 133.194,04 zł, 

co stanowi 94,99 % planu, z tego: 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 140.217,00 zł  został  wykonany w kwocie 

133.194,04 zł, co stanowi 94,99 % planu. 

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień  

z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych 

wychowawczych. Środki przekazano do: 

a. Powiat Pleszewski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji 8.000,00 zł, 

b. Powiat Poznański (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji 47.415,45 zł, 

c. Powiat Slupecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji 12.000,00 zł, 

d. Powiat Zlotów (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji 25.834,80 zł, 

e. Miasto Poznań  (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji 39.943,79 zł. 

ROZDZIAŁ  85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 22.238,00 zł  został  wykonany w kwocie 21.339,29 d, 

co stanowi 95,96 % plami, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 22.238,00 z1 został  wykonany 

w kwocie 21.339,29 zł, co stanowi 95,96 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.193,00 zł  został  

wykonany w kwocie 6.300,00 zł, co stanowi 87,59 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

15.045,00 zł  został  wykonany w kwocie 15.039,29 zł, co stanowi 99,96 % planu. 

W rozdziale 85205 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Zaplanowane środki dotyczą  realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie na lata 2016 — 2020 uchwalonego Uchwałą  nr 83/XIV/2016 

Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił  7.193,00 zł  

został  wykonany w kwocie 6.300,00 zł,  co stanowi 87,59 %  planu. Zawarto i wypłacono umowę  

zlecenie na przeprowadzenie programu korekcyjno — edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. 

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od naliczonego 

wynagrodzenia. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

15.045,00 zł  został  wykonany w kwocie 15.039,29 zł,  co stanowi 99,96 %  planu. Zakupiono nagrody 
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rzeczowe dla laureatów konkursu plastycznego za kwotę  2.999,79 zł. Kwotę  539,83 zł  wydatkowano 

na zakup artykułów spożywczych na spotkanie związane z konkursem plastycznym. Usługi pocztowe, 

wydruk plakatów, ulotek, kalendarzy dot. przemocy, opłata za przeprowadzenie programu korekcyjno 

— edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej to koszt 11.499,67 zł. 

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 4.400,00 zł  oraz środki własne 

powiatu w kwocie 16.939,29 zł. 

ROZDZIAŁ  85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 897.827,00 zł  został  wykonany w kwocie 897.321,60 zł, 

co stanowi 99,94 % plami, w tym: 

ł  plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.600,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 1.599,34 zł, co stanowi 99,96 % planu, 

ł  plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 896.227,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 895.722,26 zł, co stanowi 99,94 % planu, w tym: 

ł  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 661.757,00 zł  został  

wykonany w kwocie 661.256,75 zł, co stanowi 99,92 % planu, 

ł  plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

234.470,00 zł  został  wykonany w kwocie 234.465,51 zł, co stanowi 99,99 % planu. 

W rozdziale 85218 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Plan wydatków bieżących w wysokości 802.393,00 zł  został  wykonany w kwocie 801.888,44 zł, 

co stanowi 99,94 % planu. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych dokonano refundacji zakupu okularów 

korekcyjnych, zakupiono wodę, odzież  ochronną  dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent 

za pranie odzieży roboczej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  1.600,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 1.599,34 d, co stanowi 99,96 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, 

nagrody jubileuszowe, odprawę, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 

opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan 

w tym zakresie po zmianach wynosił  661.757,00 zi został  wykonany w kwocie 661.256,75 zł, 

co stanowi 99,92 %  planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

139.036,00 zl został  wykonany w kwocie 139.032,35 zl,  co stanowi 100,00 °A planu. Na zakup 

materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę  25.593,26 zł. Zakupiono telefon bezprzewodowy, 

laptopa, dysk, odkurzacz, kuchenkę, fotele, paliwo, oleje, środki czystości, tonery, materiały biurowe, 

licencje na programy, akcesoria komputerowe, wykładziny i materiały mocujące, rolety materiałowe, 
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materiały do remontów, prasę, papier ksero, artykuły przemysłowe, dekoracyjne, spożywcze, 

elektryczne, baterie, kanał  podłogowy, apteczkę. Za kwotę  744,80 zł  naprawiono rolety 

oraz przeprowadzono konserwację  systemu alarmowego. Na opłaty związane z zużyciem energii 

elektrycznej, ciepinej oraz wody zostały wydatkowane środki w kwocie 26.940,25 zł. Badania 

lekarskie to koszt 465,00 zł. W zakresie usług pozostałych wydatkowana kwota wynosiła 50.339,08 zł  

w tym na usługi pocztowe, informatyczne, wulkanizacyjne, stolarskie, transportowe, hostingowe, 

prawne, BHP i ppoż., montażowe, ochronę  mienia, wywóz nieczystości, przeglądy ppoż. 

i klimatyzacji, kontrolę  urządzeń  wentylacyjnych, demontaż  i czyszczenie klimatyzacji, domenę  

internetową, opłatę  za przyłącze energetyczne i przeniesienie licznika, wykonanie pieczątek, opłatę  

za licencje i oprogramowania, badanie techniczne samochodu służbowego. Dokonano opłaty za usługi 

telekomunikacyjne w kwocie 5.202,77 zł. Na delegacje i ryczałt za przejazdy lokalne pracowników 

wydatkowano kwotę  1.976,03 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych 

w wysokości 15.147,28 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 3.429,72 zł. Opłacono podatek 

od nieruchomości w kwocie 3.593,00 zł  oraz opłatę  roczną  z tytułu trwałego zarządu w kwocie 

4.320,16 z1. Udział  w szkoleniach rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, udzielanie 

zamówień  publicznych do 30.000,00 euro, uzależnienia behawioralne to koszt 1.281,00 zł. 

StarostIvo Polviato;ve 

Plan wydatków bieżqcych w wysokości 95.434,00 zł  został  wykonany w kwocie 95.433,16 zł, 

co stanowi 100,00 % planu, z tego: 

s(  plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 95.434,00 zł  został  wykonany w kwocie 

95.433,16 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego: 

17 plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

95.434,00 zł  został  wykonany w kwocie 95.433,16 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

Zapłacono odsetki od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz dokonano zwrotu środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystanych na dofinansowania dla osób 

niepełnosprawnych niezgodnie z przeznaczeniem. 

Zwrot dotyczy realizowanych dofinansowań  w latach 2011-2013. Merytorycznie za realizację  

niniejszych zadań  odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Powyższa 

kwota została zapłacona zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w związku z prowadzonymi 

czynnościami kontrolnymi przez inspektorów kontroli z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Przedstawiciele Powiatu Wrzesińskiego przeprowadzili dodatkową  kontrolę  

w zakresie legalności operacji gospodarczych realizowanych ze środków PFRON. Wyniki kontroli 

zostały przedłożone organom ścigania. Obecnie trwa postępowanie w sprawie. 
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ROZDZIAŁ  85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA 

CHRONIONEJ OŚRODKI INWENCJI KRYZYSOWEJ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 31.341,00 zł  został  wykonany w kwocie 31.023,78 zł, 

co stanowi 98,99 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 31.341,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 31.023,78 zł, co stanowi 98,99 °A plami, w tym: 

,( plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.841,00 zł  został  

wykonany w kwocie 14.523,78 zł, co stanowi 97,86 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

16.500,00 zł  został  wykonany w kwocie 16.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 85220 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Plan wydatków bieżących w wysokości 31.341,00 zł  został  wykonany w kwocie 31.023,78 zł, 

co stanowi 98,99 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych zawarto i wypłacono umowy zlecenie 

na realizację  zadań  polegających na pracy w Zespole Konsultacyjnym Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od naliczonego wynagrodzenia. 

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  14.84L00 zł  został  wykonany w kwocie 14.523,78 zł  

co stanowi 97,86 °A planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

16.500,00 z1 został  wykonany w kwocie 16.500,00 zł,  co stanowi 100.00 % planu. 

Dla zespołu Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakupiono artykuły spożywcze, 

biurowe, rolety i akcesoria, tonery, papier ksero, drukarki, ekspres do kawy za kwotę  2.750,00 zł. 

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu dokonano opłaty związanej z obsługą  

administracyjno — bytową  w Ośrodku, opłacono porady psychologiczne. Na w/w zadania 

wydatkowano kwotę  13.750,00 zł, 

ROZDZIAŁ  85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

Plan wydatków bieżących w wysokości 73.323,00 zł  został  wykonany w kwocie 72.927,56 zł, 

co stanowi 99,46 % planu, w tym: 

J plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 54.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 

54.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 19.323,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 18.927,56 zł, co stanowi 97,95 (1/0 planu, w tym: 

• plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.723,00 zł  został  

wykonany w kwocie 12.327,57 zł, co stanowi 96,89 % planu, 
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plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 6.600,00 zł  

został  wykonany w kwocie 6.599,99 zł, co stanowi 99,99 % planu. 

W rozdziale 85295 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo 

Powiatowe. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 19.323,00 zł  został  wykonany w kwocie 18.927,56 d, 

co stanowi 97,95 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych wypłacono umowy zlecenie zawarte 

na udzielanie bezpłatnych porad psychologicznych na terenie powiatu wrzesińskiego w ramach 

Poradnictwa Rodzinnego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 

od naliczonego wynagrodzenia. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  12.723,00 zł  został  

wykonany w kwocie 12.327,57 zł,  co stanowi 96,89 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

6.600,00 zł  został  wykonany w kwocie 6.599,99 zł,  co stanowi 99,99 %  planu. Zakupiono artykuły 

spożywcze na spotkanie FORUM oraz artykuły chemiczne, gospodarstwa domowego, biurowe, 

tonery, klosze, ekspres do kawy, kuchenkę  mikrofalową, chłodziarkę, warnik do napojów za kwotę  

6.099,99 zł. Opłata za oprawę  muzyczną  podczas spotkania FORUM organizacji pozarządowych 

to koszt 500,00 zł. 
Starostwo Powiatowe 

W zakresie dotacji na zadania bieżące  plan po zmianach wynosił  54.000,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 54.000,00 zŁ  co stanowi 100,00 % planu. 

Przekazano środki w kwocie 35.000 00 zł  na wspieranie realizacji zadań  publicznych powiatu 

wrzesińskiego podmiotom, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe 

otrzymało 16 oferentów. Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań  na które 

udzielono dotacji zostały opisane w pkt. V11. Dotacje udzielane z budżetu powiatu. 

Ponadto 2016 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego udzieliła pomocy finansowej w kwocie 

19.000,00 d: 

Gminie Miłosław z przeznaczeniem na remont mieszkania zniszczonego na skutek pożaru 

w miejscowości Bugaj 5.000,00 zł  (Uchwała nr 93/XV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 2 marca 2016 roku), 

.1 Gminie Kołaczkowo z przeznaczeniem na remont mieszkania zniszczonego na skutek pożaru 

w miejscowości Sokolniki — 2.000,00 zł  (Uchwała nr 110/X1/11/2016 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku), 

.7  Gminie Września z przeznaczeniem na remont mieszkania zniszczonego na skutek pożaru 

w miejscowości Września — 5.000,00 zł  (Uchwała nr 119/X1X/2016 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 rok), 
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Gminie Września z przeznaczeniem na remont mieszkania zniszczonego na skutek pożaru 

w miejscowości Września — 1.500,00 zł  (Uchwała nr 124/XXI/2016 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2016 rok), 

ił.  Gminie Września z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku 

nawalnego deszczu i gradu w miejscowości Otoczna — 1.500,00 zł  (Uchwała 

nr 136/XX1I1/2016 Rady Powiatu WrzesiŃskiego z dnia 8 września 2016 rok), 

v" Gminie Września z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku 

nawalnego deszczu i gradu w miejscowości Gonice — 4.000,00 zł  (Uchwała nr 136/XX111/2016 

Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2016 rok). 

DZIAŁ  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

ROZDZIAŁ  85311 REHAMMTACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Plan wydatków bieżących w wysokości 204.394,00 zł  został  wykonany w kwocie 204.393,65 g, 

co stanowi 99,99 % planu, w tym: 

i(  plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 204.394,00 zł  został  wykonany w kwocie 

204.393,65 zł, co stanowi 99,99 % planu. 

W rozdziale 85311 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotację  w wysokości 

53.320,00 zł, Gminie Miłosław w kwocie 53.320,00 zł  oraz Gminie Września w kwocie 88.867,00 zl. 

Wymienione dotacje przekazano, jako dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

odpowiednio do: WTZ w Rudzie Komorskiej, WTZ w Czeszewie oraz WTZ we Wrześni. 

Dotacja w kwocie 8.887,00 zł  zaplanowana dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania 

na podstawie porozumień  z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu 

wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów została przekazana 

w kwocie 8.886,65 zł, co stanowi 100,00 %  planu. W 2016 roku przekazano środki do: 

Powiatu Slupeckiego (za 2 uczestników) 

Powiatu Pleszewskiego (za 3 uczestników) 

3.554,66 zł, 

5.331,99 zł. 

ROZDZIAŁ  85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Plan wydatków bieżących w wysokości 268.027,00 zł  został  wykonany w kwocie 265.252,93 

co stanowi 98,97 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 268.027,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 265.252,93 zł, co stanowi 98,97 % planu, w tym: 

.%( plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 196.040,92 zł  został  

wykonany w kwocie 195.991,25 zł, co stanowi 99,97 % planu, 
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,7  plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

71.986,08 zł  został  wykonany w kwocie 69.261,68 zł, co stanowi 96,22 '3/0 planu. 

W rozdziale 85321 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Plan wydatków bieżących w wysokości 268.027,00 zł  został  wykonany w kwocie 265.252,93 z1, 

co stanowi 98,97 % plami. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych  wypłacono wynagrodzenia, nagrody 

oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W zakresie wynagrodzeń  bezosobowych wypłacono umowy 

zlecenie za analizowanie pod względem psychologicznym wniosków osób ubiegających 

się  o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniu składu orzekającego, wydawanie 

oceny psychologicznej i wydawanie oceny socjalnej dla dorosłych i dzieci. Ponadto wypłacono 

umowy zlecenie za protokołowanie posiedzeń  oraz analizowanie pod względem medycznym 

wniosków osób ubiegających się  o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz wydawanie orzeczeń. 

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan 

w tym zakresie po zmianach wynosił  196.040 92 zł  został  wykonany w kwocie 195.991,25  

co stanowi 99.97 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

71.986,08 zł  został  wykonany w kwocie 69.261,68 zł,  co stanowi 96,22 %  planu. Zakupiono materiały 

biurowe i druki legitymacji, papier ksero za kwotę  988,00 zł. Kwotę  8.403,32 zł  stanowią  opłaty 

za zużycie energii elektrycznej, ciepinej i wody. Badania lekarskie to koszt 132,00 zł. Opłacono 

rachunki za analizowanie pod względem medycznym wniosków osób ubiegających się  o ustalenie 

niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniach składów orzekających oraz wydawanie orzeczeń, 

usługi pocztowe, demontaż  i montaż  zlewozmywaka, wykonanie pieczątek, przedłużenie licencji 

w kwocie 53.937,28 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń  Socjalnych w kwocie 

4.649,20 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę  572,08 zł. Na delegacje wydatkowano 

kwotę  579,80 zł. 

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat oraz środki własne powiatu. 

ROZDZIAŁ  85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.104.878,00 zł  zosłal wykonany w kwocie 2.104.877,16 z1, 

co stanowi 99,99 % plami, w tym: 

świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.496,00 zł  został  wykonany w kwocie 

2.495,16 zł, co stanowi 99,97 % planu, 

wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.102.382,00 zł  został  wykonany w kwocie 

2.102.382,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym: 
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ł  wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.948.578,00 zł  został  

wykonany w kwocie 1.948.578,00 zł, co stanowi 100,00 "A planu, 

ł  wydatki związane z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 153.804,00 zł  został  

wykonany w kwocie 153.804,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 85333 zadanie realizował  Powiatowy Urząd Pracy. 

Powiatowy Urzqd Pracy 

Plan wydatków bieżqcych w wysokości 2.104.878,00 zł  został  wykonany w kwocie 2.104.877,16 zł, 
co stanowi 99,99 % planu. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych zakupiono wodę  dla pracowników, dokonano 

wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz refundacji za okulary korekcyjne. Plan w tym 

zakresie po zmianach wynosił  2.49600 zł  został  wykonany w kwocie 2.495,16 zł  co stanowi 99,97 °A 

planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych  wypłacono wynagrodzenia pracownikom 

Powiatowego Urzędu Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody, 

odprawy emerytalne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 

od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  1.948.578,00 z1 został  

wykonany w kwocie 1.948.578,00 zł,  co stanowi 100,00 %  planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

153.804,00 zł  został  wykonany w kwocie 153.804,00 zł,  co stanowi 100,00 % planu. 

Zakup telefonu, krzesła obrotowego, materiałów biurowych, prasy, artykułów spożywczych, 

remontowych, środków czystości, żarówek, książek nadawczych to kwota 9.498,22 zł. Kwotę  

38.466,23 zł  stanowią  opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepinej i wody. Wstępne i okresowe 

badania lekarskie pracowników kosztowały 1.227,00 zł. Remont dachu oraz konserwacja systemu 

alarmowego kosztowały 5.266,12 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę  32.453,41 zł, 

między innymi na usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi prawne, monitoring, 

przeglądy ppoż. i instalacji elektrycznej, usunięcie awarii drzwi, usługę  dynamicznego sterowania. 

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę  6.539,88 zł. Podróże służbowe to koszt 6.242,44 zł. 

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 4.830,87 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń  Socjalnych w kwocie 37.744,23 zł. Zapłacono trwały zarząd w kwocie 6.969,60 zł  

i podatek od nieruchomości za rok 2016 w kwocie 4.166,00 zł. Na szkolenie BHP pracowników 

wydatkowano 400,00 zł. 

ROZDZIAŁ  85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW 

Plan wydatków bieżqcych w wysokości 41.374,00 zł  został  wykonany w kwocie 41.373,09 zł, 
co stanowi 99,99 % planu, w tym: 

ł  świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 41.374,00 zł  został  wykonany w kwocie 

41.373,09 zł, co stanowi 99,99 % planu. 
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W rozdziale 85334 zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Powiatowy Centrunt Pomocy Rodzinie 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych  plan po zmianach wynosił  41.374 00 z1 został  

wykonany w kwocie 41.373,09 zł  co stanowi 99,99 %  planu. Na podstawie decyzji Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Nr DOiR-II-640-65-66/14/165G z dnia 24.05.2016 roku pomoc 

ze środków budżetu państwa otrzymał  Pan Konstantin Dvoretskiy, żona Nina Dvoretskaya, córki 

Anastassiya i Sofiya Dvoretskaya na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące 

utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

nauki przez córkę  Anastassiyę. Łączna kwota przyznanej pomocy finansowej wyniosła 41.373,09 zł. 

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat. 

DZIAŁ  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

ROZDZIAŁ  85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.458.152,00 zł  został  wykonany w kwocie 1.458.150,64 zł, 

co stanowi 99,99 % planu, w tym: 

dotacja na zadania bieżące w wysokości 1.458.152,00 zł  została wykonana w kwocie 

1.458.150,64 zł, co stanowi 99,99 % planu. 

W rozdziale 85403 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Dotację  przekazywano w 2016 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno - 

Wychowawczego „ARKA". W zajęciach prowadzonych przez ośrodek uczestniczą  wychowankowie 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież  z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niniejsze 

środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg miesięcznych meldunków składanych 

przez podmiot dotowany, i tak: 

Wyszczególnienie 
Liczba sluchaczy w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2016 roku 

styczeń  luty marzec kwiecień  maj czerwiec 

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA" 

28 28 28 28 28 28 

Wyszczególnienie 
Liczba sluchaezy w poszczególnych miesiącach w II pólroczu 2016 roku 

lipiec sierpień  wrzesień  październik listopad grudzień  

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA" 

28 28 30 30 30 30 

ROZDZIAŁ  85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 

Plan wydatków bieżących w wysokości 49.193,00 zł  został  wykonany w kwocie 48.626,07 zł, 

co stanowi 98,85 % planu, w tym: 
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plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 49.193,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 48.626,07 zł  co stanowi 98,85 °A planu, w tym: 

ił  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.053,00 zł  został  

wykonany w kwocie 39.490,67 zł, co stanowi 98,60 % planu, 

•.( plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 9.140,00 zł  

został  wykonany w kwocie 9.135,40 zł, co stanowi 99,95 % planu. 

W rozdziale 85404 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna. 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

Plan wydatków bieżących w wysokości 49.193,00 zł  został  wykonany w kwocie 48.626,07 d, 

co stanowi 98,85 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia 

dla pedagogów prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wynagrodzenie 

za godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie 

społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  

40.053,00 zł  został  wykonany w kwocie 39.490,67 zł,  co stanowi 98.60 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

9.140,00 zł  został  wykonany w kwocie 9.135,40 zł,  co stanowi 99,95 %  planu. Zakupiono komputer, 

drukarkę, materiały biurowe za kwotę  3.699,59 zł. Środki w kwocie 3.749,77 z1 wydatkowano 

na pomoce dydaktyczne. Usługa pocztowa to koszt 41,90 zł. Kwotę  1.644,14 zł  wydatkowano 

na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych. 

ROZDZIAŁ  85406 PORADNIE PSYCHOLOGłCZNO — PEDAGOGICZNE, W TYM 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 954.008,00 zł  został  wykonany w kwocie 953.785,74 zł, 

co stanowi 99,98 % planu, w tym: 

ł  plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 450,00 zł  został  wykonany w kwocie 

449,37 zł, co stanowi 99,86 % planu, 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 953.558,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 953.336,37 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 814.555,00 zł  został  

wykonany w kwocie 814.362,09 zł, co stanowi 99,98 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

139.003,00 zł  został  wykonany w kwocie 138.974,28 zł, co stanowi 99,98 °A, planu. 

W rozdziale 85406 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna. 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

Plan wydatków bieżących w wysokości 954.008,00 zł  został  wykonany w kwocie 953.785,74 z1, 

co stanowi 99,98 % planu. 
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W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu wody dla pracowników. Plan 

po zmianach wynosił  450,00 zi  został  wykonany w kwocie 449,37 4 co stanowi 99,86 %  planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia 

dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny, nagrody, nagrody jubileuszowe. Wydatkowano 

środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne 

i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Wypłacono umowę  zlecenie z zakresu administracji 

systemów komputerowych oraz aktualizacji strony internetowej. Plan w tym zakresie po zmianach 

wynosił  814.555,00 z1  został  wykonany w kwocie 814.362,09 d,  co stanowi 99,98 %  planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacja ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

139.003,00 zi  został  wykonany w kwocie 138.974,28 zł,  co stanowi 99,98 4)/c.  planu. Dokonano odpisu 

na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych w kwocie 48.712,82 zł. Na zakup materiałów 

i wyposażenia wydatkowana została kwota 26.619,00 zł. Zakupiono materiały niezbędne 

do prowadzenia placówki takie jak środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, akcesoria 

komputerowe, program antywirusowy „Smart Security", opłacono roczny abonament „Głosu 

Pedagogicznego", materiały do przeprowadzenia szkolenia dla uczniów Szkół  ponadgimnazjalnych, 

wyposażenie (komputery, ekspres, pólka, rzutnik, fotele, zestaw kawowy, zegar, rolety materiałowe, 

artykuły gospodarstwa domowego). Opłaty za zużycie wody, energii ciepinej i elektrycznej 

to wydatek w kwocie 15.349,63 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 17.042,01 zł. 

Środki wydatkowano między innymi na usługi medyczne — posiedzenie Zespołu Orzekającego, 

pocztowe i koszty przesyłki, wywóz nieczystości, monitoring budynku, licencje i aktualizację  

programów, udzielanie porad prawniczych w zakresie działalności jednostki, wykonanie pieczątek, 

przeprowadzenie kontroli urządzeń  wentylacyjnych, wymianę  uszkodzonego węża przy baterii. 

Zostały zakupione na kwotę  13.633,04 zł  materiały i książki do terapii pedagogicznej i logopedycznej 

między innymi WISC — R arkusze badań  — skala inteligencji, bateria 7/9 — protokoły badania 

z arkuszami dla badanego, teczka pracy logopedy, JUS — arkusz zapisu, kwestionariusz Agresywności 

Młodzieży, profil sensoryczny dziecka, skale objawowe zaburzeń  lękowych, ASRS, WS/ZF-R arkusz 

testowy, NEO-FFI, CFT1-R, PKIE, Rebel Gra Dobble Kids Rebel. Poniesiono wydatki w wysokości 

5.381,25 zł  na konserwację  urządzeń  dźwigowych, naprawę  kanalizacji, remont instalacji elektrycznej, 

pomiar elektryczny dźwigu. Badania okresowe pracowników kosztowały 716,00 zł. Na opłaty 

czynszowe za pomieszczenia biurowe - dzierżawa lokalu w Pyzdrach wydatkowano kwotę  

2.290,44 z1. Kwota 1.655,53 zł  wydatkowana została na szkolenia: „Zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym", „Inwentaryzacja 2016, aktualny stan prawny. Zmiany w inwentaryzacji i spis 

z natury", „Zmodernizowany system informacji oświatowej w roku szkolnym 2016/2017-Nowe 

rozporządzenie zmieniające oraz rozwiązanie problemów przy wprowadzaniu danych po 01.09.2016 

roku". Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę  3.235,46 zł. Na wyjazdy służbowe pracowników 

wydatkowano kwotę  3.384,49 zł, natomiast na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę  954,61 zł. 
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ROZDZIAŁ  85410 INTERNATY ł  BURSY SZKOLNE 

Plan wydatków bieżqcych w wysokości 756.600,00 zł  został  wykonany w kwocie 753.596,51 z1, 

co stanowi 99,60 % planu, w tym: 

,( plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 756.600,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 753.596,51 zł, co stanowi 99,60 % planu, w tym: 

./ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 599.466,00 zł  został  

wykonany w kwocie 596.463,39 zł, co stanowi 99,50 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

157.134,00 zł  został  wykonany w kwocie 157.133,12 zł, co stanowi 99,99 % planu. 

W rozdziale 85410 zadanie realizował  Zespół  Szkól Technicznych i Ogólnokształcących. 

Zespól Szkól Technicznych i Ogóhtoksztalcqcych 

Plan wydatków bieżqcych w wysokości 756.600,00 zł  został  wykonany w kwocie 753.596,51 zł, 

co stanowi 99,60 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia 

dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny oraz odprawy emerytalne. Wydatkowano środki 

na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 

Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił  599.466,00 zł  został  

wykonany w kwocie 596.463,39 zł  co stanowi 99,50 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

157.134,00 zł  został  wykonany w kwocie 157.133,12 zł  co stanowi 99,99 % planu. 

Dokonano zakupu środków czystości, materiałów do napraw (elektrycznych, hydraulicznych, 

malarskich), materiałów biurowych, wyposażenia (komputer, statyw, suszarka na pranie, drabina, 

czujnik dymu, niszczarka, czajnik, tablica korkowa, drukarka, dozowniki, krzesła), świetlówek, kabli, 

leków do apteczki za kwotę  16.419,12 zł. Na energię  elektryczną, wodę, gaz wydatkowano kwotę  

85.860,00 zł. Za kwotę  2.020,00 zł  naprawiono kuchenkę  mikrofalową, instalację  elektryczną  oraz 

kotłownię  gazową. Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, deratyzacja, usługi 

kominiarskie, pocztowe, utrzymanie strony internetowej, przegląd p.poż., budynków, instalacji 

elektrycznej, licencje na programy komputerowe, dorobienie kluczy to wydatek w kwocie 

20.766,00 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę  3.350,00 zł. Dokonano ubezpieczenia 

mienia na co wydatkowano kwotę  1.990,00 zł  oraz opłacono wywóz nieczystości stałych za kwotę  

120,00 zł. Przekazano środki w kwocie 26.608,00 zł  na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych. 

ROZDZIAŁ  85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI 

I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 

Plan wydatków bieżqcych w wysokości 87.500,00 zł  został  wykonany w kwocie 71.265,01 zł, 

co stanowi 81,45 % planu, w tym: 
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plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 2.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 

1.891,00 zł, co stanowi 94,55 °A planu, 

N( plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 85.500,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 69.374,01 zł, co stanowi 81,14 % planu, w tym: 

J plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.000,00 zł  został  

wykonany w kwocie 14.215,38 zł, co stanowi 88,85 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

69.500,00 zł  został  wykonany w kwocie 55.158,63 zł , co stanowi 79,36 % planu. 

W rozdziale 85412 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił  2.000,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 1.891,00 zł, co stanowi 94,55 % planu. 

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań  publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, 

które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymał  1 oferent. 

Nazwa organizacji, która otrzymała dotacje oraz nazwa zadania, na które udzielono dotacji 

zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych  plan po zmianach wynosił  16.000,00 zł  

został  wykonany w kwocie 14.215,38 zł,  CO Stanowi 88,85% planu. 

Wydatkowano środki na umowy zlecenie na: 

✓ Realizacja projektu edukacyjnego w ramach Powiatowego Programu Wspierania 

Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży — 2 umowy, 

,( Powiatowa Akcja Letnia — 8 umów, 

• pełnienie funkcji opiekuna podczas Międzynarodowej Wymiany Młodzieży 

w Wolfenbuttel —2 umowy, 

• organizacja obozu sportowego w Jaworze —4 umowy, 

,7  organizacja warsztatów szkoleniowych dla młodzieży z terenu Powiatu Wrzesińskiego 

w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji - 3 umowy. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

69.500,00 zł  został  wykonany w kwocie 55.158,63 zł,  co stanowi 79,36 %  planu. Wydatkowano 

środki na zakup leków, medali, artykuły papiernicze, spożywcze. Ponadto dokonano zakupów 

związanych z Akcją  Letnią  (opaski na rękę, czapki, kamizelki) na zakupy wydatkowano kwotę  

2.161,34 zł. Usługa hotelowa, transportowa, nadruk na koszulkach czy Akcja Letnia 2016 związane 

były z realizacją  projektu edukacyjnego „Zielona Szkoła" - zajęcia edukacyjne dla młodzieży z terenu 

powiatu wrzesińskiego w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania 

Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży" oraz Powiatową  Akcją  Letnią. Na powyższe usługi 

wydatkowano kwotę  52.997,29 zł.  
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ROZDZIAŁ  85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

Plan wydatków bieżących w wysokości 98.100,00 zł  został  wykonany w kwocie 94.010,00 z1, 

co stanowi 95,83 % planu, w tym: 

plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 98.100,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 94.010,00 zł, co stanowi 95,83 °A planu. 

W rozdziale 85415 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans 

Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku zrealizowano wypłaty 

stypendium edukacyjno — socjalnego. W poszczególnych miesiącach wypłaty realizowano: 

• w miesiącu styczniu 2016 roku dla 65 uczniów, 

• w miesiącu lutym 2016 roku dla 65 uczniów, 

✓ w miesiącu marcu 2016 roku dla 65 uczniów, 

✓ w miesiącu kwietniu 2016 roku dla 65 uczniów, 

i w miesiącu maju 2016 roku dla 45 uczniów, 

• w miesiącu czerwcu 2016 roku dla 45 uczniów. 

Powyższe stypendia zostały przyznane dwiema uchwałami Zarządu Powiatu Uchwałą  

nr 200/2015 z dnia 27 października 2015 roku oraz Uchwałą  nr 238/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku. 

Ponadto Uchwałą  Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 377/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku 

przyznano Stypendia „TALENT" dla 9 osób. 

Dodatkowo na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 października 2016 

roku w miesiącu grudnia 2016 roku wypłacono stypendia dla 67 uczniów (za wrzesień, październik, 

listopad i grudzień  2016 roku). 

ROZDZIAŁ  85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.136,00 zł  został  wykonany w kwocie 9.599,72 zł, co stanowi 

94,71 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 10.136,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 9.599,72 zł, co stanowi 94,71 4)/0 planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

10.136,00 zł  został  wykonany w kwocie 9.599,72 zł, co stanowi 94,71 % planu. 

W rozdziale 85446 zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna oraz Starostwo 

Powiatowe. 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

7.200 00 zł  został  wykonany w kwocie 7.199,72 zł,  co stanowi 100,00 %  planu. Kwota 7.004,20 zł  

wydatkowana została na szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, między innymi 
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na szkolenie: „Diagnoza i Terapia Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy", „Bariera dyskalkuli", 

„Wygraj sukces własnej szkoły", Seminarium Superwizyjne „Trening Integracyjny", „Symultanicznie 

— Sekwencyjna Nauka Czytania", „Zmodernizowany System Informacji Oświatowej w roku szkolnym 

2016/2017 — Nowe Rozporządzenie Zmieniające oraz Rozwiązywanie Problemów 

przy Wprowadzaniu Danych po 01.09.2016", „Specyficzne Trudności Rozwojowe Mające Wpływ 

na Uczenie się  i zachowanie", „Mózgowe uszkodzenie widzenia", „Kurs e-learningowy", 

„Neuronauka dla Klinicystów", „Szkolenie z mutyzmu wybiórczego". Kwota 195,52 zł  została 

wydatkowana na wyjazdy służbowe związane z dojazdami na szkolenia między innymi Dyskalkulia, 

Praktyczne aspekty pomocy logopedycznej. 

Starostwo Powiatowe 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

2.936 00 zł  został  wykonany w kwocie 2.400 00 zł, co stanowi 81.74 % planu. 

Uchwałą  nr 370/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku przyznano 

środki na dofinansowanie czesnego dla 1 pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej we Wrześni w kwocie 1.200,00 zł. 

Uchwałą  nr 504/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku przyznano 

środki na dofinansowanie czesnego dla 1 pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej we Wrześni w kwocie 1.200,00 zł. 

DZIAŁ  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

ROZDZIAŁ  90002 GOSPODARKA ODPADAMI 

Plan wydatków bież  qcych w wysokości 265.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 141.975,18 zł, 

co stanowi 53,58 % planu, w tym: 

V plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 265.000,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 141.975,18 zł, co stanowi 53,58 % planu, w tym: 

,7 plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

265.000,00 z1 został  wykonany w kwocie 141.975,18 zł, co stanowi 53,58 % planu. 

W rozdziale 90002 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Środki zaplanowano na realizację  przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu 

z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku". Pierwotnie zakładano, że zadanie będzie 

wspólfmansowane przez: 

• WFOŚiGW w Poznaniu — dofinansowanie w kwocie: 165.000,00 zł  

vr  Gminę  Września— dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł, 

• Gminę  Pyzdry — dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł, 
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• Gminę  Kołaczkowo — dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł, 

• Gminę  Miłosław — dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł, 

• Gminę l\lekla — dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł, 

Środki wydatkowano na realizację  przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu 

Z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku". Zadanie zrealizowano w zakresie zgodnym 

z wnioskami mieszkańców poszczególnych gmin. Szczegóły realizacji przedsięwzięcia w 2016 roku: 

,( ilość  usuniętych wyrobów azbestowych: 375,868 Mg, w tym demontaż: — 90,105 Mg, 

• odbiór — 285,763 Mg 

• koszty: 141 975,18 zł, w tym: demontaż  — 22.526,25 zł, odbiór— 119.448,93 zł  

• zrealizowano 143 wnioski. 

Całość  zadania została sfinansowana z dotacji WFOŚiGW w Poznaniu udzielonej zgodnie z zawartą  

umową  nr 67/U/400/304/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku. 

ROZDZIAŁ  90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 

Plan wydatków bieżqcych w wysokości 67.560,00 zł  został  wykonany w kwocie 27.523,81 zł, 

co stanowi 40,74 % plami, w tym: 

• plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 8.800,00 zł  został  wykonany w kwocie 

8.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, 

". plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 58.760,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 18.723,81 zł, co stanowi 31,86 % planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

58.760,00 zł  został  wykonany w kwocie 18.723,81 zł, co stanowi 31,86 % planu. 

W rozdziale 90004 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Dotacja celowa w kwocie 8.800,00 zł  przyznana w trakcie 2016 roku dla Gminy Miłosław 

z przeznaczeniem na: 

17  ochronę  kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, w związku 

z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach. Dotację  w wysokości 4.000,00 zł  przyznano 

na podstawie uchwały 90/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku 

i zrealizowano na podstawie umowy nr WBŚ.2.2016 z dnia 16 marca 2016 roku. Rozliczenie 

z wykorzystania dotacji przedłożono dnia 3 czerwca 2016 roku, 

zagospodarowanie terenów zielonych wokół  zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 

0,7 ha, na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach. Dotacja w wysokości 

4.800,00 z1 przyznana została na podstawie uchwały 125/XXI/2016 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2016 roku zrealizowana na podstawie urnowy nr WBŚ.16.2016 

z dnia 29 lipca 2016 roku. Rozliczenie z wykorzystania dotacji przedłożono dnia 

11 października 2016 roku. 
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Wydatki związane z realizacją  zadań  powiatu w zakresie ochrony środowiska w szczególności 

dotyczy to terenów zielonych. W ramach tego zadania zakupiono sadzonki drzew i krzewów, które 

zostały wykorzystane do nasadzeń  zamiennych na nieruchomościach powiatu w tym także w związku 

z wcześniej przeprowadzoną  wycinką. W tym zakresie zakupiono sadzonki do nasadzeń  wykonanych 

na terenach zielonych przestrzeni publicznej w ramach wykonania obowiązku nasadzeń  zamiennych 

nałożonych decyzją  zezwalającą  na wycinkę  drzew na nieruchomościach położonych 

przy ul. Gnieźnieńskiej 29 i ul. Kościuszki 14. Na powyższe cel wydatkowano kwotę  294,79 zł. 

Ponadto na usługi nasadzenia zamiennego drzew w ciągach dróg powiatowych wydatkowano kwotę  

18.429,02 zł  zgodnie z poniższą  tabelą: 

Lp. Miejscowość  Gatunek drzewa Ilość  [szt.] 
1.  Gutowo Małe śliwa wiśniowa 43 
2.  Nadarzyce klon 23 

3.  Nekla 
lipa 5 

śliwa wiśniowa 1 
jarząb 1 

4.  Czeszewo śliwa wiśniowa 10 
5.  Orzechowo śliwa wiśniowa 16 
6.  Gorzyce śliwa wiśniowa 12 
7.  Grabowo 

Królewskie 
jarząb 34 

8.  Otoczna lipa 10 
Łącznie: 155 

Realizacja na niskim poziomie wynika z braku konieczności poniesienia wydatków w szerszym 

zakresie. 

Podstawą  wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie 

ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prmvo ochrony 

środowiska (Dz.0 z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.). 

ROZDZIAŁ  90006 OCHRONA GLEB I WÓD PODZIEMNYCH 

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.040,00 zł  został  wykonany w kwocie 9.982,92 zł, co stanowi 

99,43 % planu, w tym: 

i( plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 10.040,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 9.982,92 zl, co stanowi 99,43 % planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

10.040,00 zł  został  wykonany w kwocie 9.982,92 zł, co stanowi 99,43 % planu. 

W rozdziale 90006 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

W ramach powyższych środków zakupiono sprzęt na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrześni używany do akcji ratowniczych. Zakupiono: miernik GasHunter 4-gazowy 
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CH4(DGW)/CO/NH3/CL2, 4 sztuki autorolek, lancę  MK 700 - 1 komplet, sorbent Compact — 

8 worków, pompę  do oleju 230V 550W Marpol. Na ten cel wydatkowano kwotę  9.946,92 zł. 

Podstawą  wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie 

ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska (Dz.0 z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.). 

Ponadto wydatkowano kwotę  36,00 zł  na wykonanie fotogrametrycznego zdjęcia lotniczego 

w ramach procedur związanych z gromadzeniem materiału dowodowego w sprawie dotyczącej 

ustalenia opłaty podwyższonej za wydobywanie bez wymaganej koncesji kopaliny na działkach 55/12 

i 57/2 obręb Starczanowo, Gmina Nekla. Środki własne powiatu. 

ROZDZIAŁ  90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

Plan wydatków bieżących w wysokości 66.200,00 zł  został  wykonany w kwocie 22.090,72 zł, 

co stanowi 33,37 % planu, w tym: 

Vi plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 66.200,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 22.090,72 zł, co stanowi 33,37 'Yo planu, w tym: 

Vi plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

66.200,00 zł  został  wykonany w kwocie 22.090,72 zł, co stanowi 33,37 % planu. 

W rozdziale 90095 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Za kwotę  5.964,63 zł  zakupiono nagrody dla uczestników akcji ekologicznych: 

Vi X Rodzinny Rajd Rowerowy pod hasłem „ Ekologia koniecznością  i stylem życia" 

ił  Obchody Dni Ziemi i Światowego Dnia Ochrony Środowiska 

Vi Konkurs ekologiczny podczas Dożynek Powiatowych. 

Wydatki jakie poniesiono w kwocie 13.926,09 zł  związane byly z realizacją  zadań  powiatu 

w związku promowaniem selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie elektrośmieci. 

Przeprowadzono akcję  „Drzewko za śmieć". W ramach tego zadania zakupiono 1.200 szt. 

(11.976,11 zł) sadzonek drzew i krzewów. W zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakupiono również  wyposażenie 

dla Społecznej Straży Rybackiej. Zakupiono 15 szt. kurtek ocieplanych Moro Long (1.949,98 zł). 

Ponadto wydatkowano 2.200,00 zł  na usługę  — prelekcję  związaną  z promowaniem postaw 

ekologicznych na Targach Rolnicza Jesień  2016, które odbyły się  w październiku 2016 roku. 

Podstawą  wydatkowania środków pochodzących z tytułu op/at i kar za gospodarcze korzystanie 

ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska (Dz.0 z 2013 roku, poz. 1232 ze zm) w kwocie 12.090,72 zł  oraz środki z WFOŚ  i GW 

w Poznaniu w kwocie 10.000,00 zł. 
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DZIAŁ  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

ROZDZIAŁ  92116 BIBLIOTEKI 

Plan wydatków bieżących w wysokości 45.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 45.000,00 zł, 

co stanowi 100,00 % planu, w tym: 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 45.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 

45.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 92116 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Uchwałą  nr 202/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 roku 

powierzono Gminie Września wykonywanie zadania publicznego — organizację  i prowadzenie 

powiatowej biblioteki publicznej, w trakcie 2016 roku przekazano do Gminy Września wszystkie 

transze dotacji przypadającej na 2016 rok. W terminach i kwotach zgodnych z porozumieniem z dnia 

13 września 2012 roku, aneksowanym w dniu 6 marca 2014 roku. 

Dotacja w 2016 roku przeznaczona była na hosting programu komputerowego SOWA 2, zakup 

księgozbioru, pokrycie kosztów korespondencji w ramach wypożyczeń  bibliotecznych, usługi 

telekomunikacyjne, publikacja książki regionalnej autorstwa M. Torzewskiego, pokrycie kosztów 

organizacji seminariów, szkoleń  i instruktarzy, zakup materiałów i wyposażenia, dodatki funkcyjne 

dla pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych. 

ROZDZIAŁ  92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPłEKA NAD ZABYTKAMI 

Plan wydatków bieżących w wysokości 29.373,00 zł  został  wykonany w kwocie 24.341,90 zł, 

co stanowi 82,87 % planu, z tego: 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 20.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 

20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 9.373,00 zł  został  wykonany w kwocie 

4.341,90 zł, co stanowi 46,32 % planu, tego: 

plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

9.373,00 z1 został  wykonany w kwocie 4.341,90 zł, co stanowi 46,32 % planu. 

W rozdziale 92120 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

W 2016 roku opłacono wykonanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków 

na co wydatkowano 36,90 zł. Ponadto zlecono do wykonania projekt aranżacji i wyposażenia w meble 

zakrystii kościoła poewangelickiego w Miłosławiu. Opracowanie zostało wykonane przez Arkadiusza 

Wypycha prowadzącego działalność  gospodarczą  pod nazwą  Pracownia Konserwacji Dzieł  Sztuki 

ANTA ul. Matejki 16; 62-025 Kostrzyn Wlkp. Wartość  prac: 4.305,00 zł. 

Ponadto udzielono dotacje celową  w kwocie 20.000,00 zł  na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych 

str. 137 



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESINSKIEGO ZA 2016 ROK 

na terenie powiatu wrzesińskiego na podstawie uchwały nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu 

we Wrześni z dnia 17 listopada 2005 roku, w 2016 roku przyznano środki dla Parafii Rzymsko-

Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach z przeznaczeniem na wymianę  

pokrycia dachowego na nawach bocznych kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Pyzdrach. 

W ramach realizacji zadania wykonano prace polegające na wymianie pokrycia dachowego 

na nawach bocznych kościoła parafialnego pw. NMP w Pyzdrach w szczególności były to: montaż  

rusztowań, rozbiórka pokrycia dachówki i więźb dachowych, wymiana elementów konstrukcyjnych 

dachu, impregnacja grzybo- i owadobójcza, wymiana rynien, ołacenie połaci dachowych, pokrycie 

dachówką, montaż  płotków przeciwśniegowych oraz zwodów poziomych i instalacji odgromowej. 

ROZDZIAŁ  92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

Plan wydatków bieżqcych w wysokości 221.576,00 zł  został  wykonany w kwocie 209.002,09 zł, 

co stanowi 94,33 % plami, w tym: 

st dotacje na zadania bieżące w wysokości 45.530,00 zł  zostały wykonane w kwocie 

43.193,94 zł, co stanowi 94,87 % planu, 

wydatki jednostek budżetowych w wysokości 176.046,00 zł  zostały wykonane w kwocie 

165.808,15 zł, co stanowi 94,18 % planu, w tym: 

sł  wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22.300,00 zł  zostały wykonane 

w kwocie 20.862,96 zł, co stanowi 93,56 % planu, 

v' wydatki związane z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 153.746,00 zł  zostały 

wykonane w kwocie 144.945,19 zł, co stanowi 94,28 % planu. 

W rozdziale 92195 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił  45.530,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 43.193,94 zł  co stanowi 9487% planu. 

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań  publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, 

które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 16 oferentów 

z tego jeden zrezygnował. 

Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacji zostały 

opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił  22.300,00 zł  

został  wykonany w kwocie 20.862,96 zł,  co stanowi 93,56 1)70  planu. 

Wydatkowano środki na zapłatę  umów cywilno-prawnych między innymi związanych 

z prowadzeniem zespołu Grupa Regionalna Powiatu Wrzesifiskiego, polegającym na kierowaniu 

zespołem, koordynacji kalendarza występów oraz organizacji prób i warsztatów (5.440,00 zł). 
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Opłacono też  honoraria dla muzyków realizujących Koncert kolęd i przebojów Ireny Santor 

w kościele poewangelickim w Miłosławiu (3.700,00 zł) oraz występ artystyczny w ramach obchodów 

1050-lecia Chrztu Polski (3.140,00 zł). Ponadto opłacono umowy na wykonanie wieńca 

dożynkowego, obsługę  fotograficzną  i konferansjerską  Dożynek Powiatowych (2.850,00 zł). 

W ramach szerzenia kultury poza granicami kraju opłacono tłumacza podczas wizyty delegacji 

z Białorusi (2.505,00 zł). Pokryto również  koszty związane ze Spotkaniem literackim z laureatem 

Nagrody Kościelskich (1.375,00 zł). Kwotę  1.852,96 zł  wydatkowano na składki na ubezpieczenie 

społeczne od wynagrodzeń  z tytułu umów zleceń. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

153.746,00 zi został  wykonany w kwocie 144.945,19 zł,  co stanowi 94,28 %  planu. 

Zakupiono nagrody dla laureatów Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego Odwilż  Teatralna w kościele poewangelickim w Miłosławiu za kwotę  200,00 zł.  

Dokonano zakupów za kwotę  10.230,26 zł. Zakupiono między innymi wydanie książkowe związane 

z 1050-leciem Chrztu Polski, artykuły przemysłowe, papiernicze, zniczy, dzwonki jubileuszowe 

z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, odznaczenia związane z działalnością  kulturalną, elementy 

scenografii na Dożynki Powiatowe. W ramach usług opłacono koncert Ireny Santor, koncert Rafała 

Brzozowskiego — Dożynki Powiatowe, koszty spektaklu, projekt plakatu, wykonanie biletów 

i zaproszeń, banneru, usługi gastronomiczne, transportowe, konferansjerskie, usługi hotelowe. 

Ponadto opłacono wykonanie scenografii, wynajem sceny, stołów na Dożynki Powiatowe. Na usługi 

wydatkowano kwotę  130.873„80 zł. Kwotę  3.641,13 zł  wydatkowano na opłatę  na rzecz ZAIKS 

za wykonanie koncertu Ireny Santor oraz koncertu Rafała Brzozowskiego podczas Dożynek 

Powiatowych. Ponadto opłacono akredytację  na etap wojewódzki w ramach działania Odwilż  

Teatralna i powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 

Oprócz powyższego w 2016 roku realizowano zadania z zakresu kultury takie jak: 

• Koncert kolęd Ireny Santor w kościele poewangelickim w Miłosławiu, 

✓ Kaziuki Wileńskie, 

,t Odwilż  Teatralna i powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 

• Współpraca zagraniczna: wizyta delegacji Stowarzyszenia Val de Loire - Pologne i gminy 

Mer, 

• Współpraca zagraniczna: wizyta samorządowców z Cremlingen, 

Współpraca zagraniczna: Światowe Dni Młodzieży - Dni w Diecezjach, 

Współpraca zagraniczna: Projekt Aktywny Senior we współpracy z powiatem Wolfenblittel - 

wyjazd seniorów do Niemiec, 

• Współpraca zagraniczna: wizyta delegacji z partnerskiego Rejonu Smolewicze, 

• Współpraca zagraniczna: wizyta delegacji Powiatu w partnerskim Rejonie Smolewicze, 

• 1050-lecie Chrztu Polski w Grodzie w Grzybowie, 

• Mecenat nad działalnością  kulturalną: zespół  folklorystyczny Ziemia Wrzesińska, 
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ł Mecenat nad działalnością  kulturalną: wsparcie organizacji VII Grand Prix Polski Dance, 

ł Mecenat nad działalnością  kulturalną: współorganizacja sesji popularnonaukowej w LO, 

ł Mecenat nad działalnością  chórów i zespołów: prowadzenie Grupy Regionalnej Powiatu 

Wrzesińskiego, 

ł Spotkanie literackie z laureatem Nagrody Kościelskich, 

ł Koncerty w AQQ pod patronatem Starosty Wrzesińskiego, 

• Akcja "Jestem patriotą" - wykonywanie rozet okolicznościowych na Święto Niepodległości, 

ł Spotkanie wigilijne Starosty Wrzesińskiego. 

DZIAŁ  926 KULTURA FIZYCZNA 

ROZDZIAŁ  92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 265.950,00 zł  został  wykonany w kwocie 242.118,07 z1, 

co stanowi 91,04 % planu, w tym: 

ł  plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 42.350,00 zł  został  wykonany w kwocie 

36.796,17 zł, co stanowi 86,89 % planu, 

i plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 223.600,00 z1 zostal wykonany 

w kwocie 205.321,90 zł, co stanowi 91,83 % planu, w tym: 

ł plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 141.650,00 zł  został  

wykonany w kwocie 133.609,37 zł, co stanowi 94,32 % planu, 

ł plan wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  w wysokości 

81.950,00 zł  został  wykonany w kwocie 71.712,53 zł, co stanowi 87,51 % planu. 

W rozdziale 92605 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił  42.350,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 36.796,17 zł  co stanowi 86,89 % planu. 

Przyznano środki na wspieranie realizacji zadań  publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, 

które przystąpiły do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymało 15 oferentów. 

Nazwy organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwy zadań, na które udzielono dotacji zostały 

opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu. 

W zakresie wynagrodzeń  i składek od nich naliczanych  plan po zmianach wynosił  141.650,00 zł  

został  wykonany w kwocie 133.609,37 zł  co stanowi 94,32 %  planu. Głównym kierunkiem 

wydatków była realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia sportowe). Łącznie wykonano 89 umów 

na realizację  grantów, 6 umów na realizację  zajęć  w czasie ferii zimowych, 9 umów związanych 

z projektem ,Lato w Relaxie", 3 urnowy związane z organizacją  zawodów Szkolnego Związku 
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Sportowego, a także umowy na realizację  projektów: „Lekka Atletyka - zabawa z mistrzem", 

»Sienkiewicz gra w szachy". 

W zakresie wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił  

81.950,00 zł  został  wykonany w kwocie 71.712,53 zł,  co stanowi 87,51 %  planu. Wydatkowano 

środki na nagrody (puchary, medale, nagrody rzeczowe) w kwocie 4.468,97 zł. Zakupiono artykuły 

na: Turniej Orlik-Cup, Bieg Pomagam, Powiatowy Turniej Tenisa Ziemnego, II Bieg im. Bohaterów 

Powstania Wielkopolskiego, Halowy Turniej Futsalowy o Puchar Starosty, Sienkiewicz gra w szachy. 

Na zakupy wydatkowano kwotę  5.624,13 zł  na takie imprezy i projekty jak: »Pętla Chlebowska", 

„Lato w Relaxie", „Obudź  w sobie dzika", II Bieg im. Bohaterów Powstania Wlkp., uroczystość  

wręczenia stypendiów i nagród. W szczególności były to: zakup artykułów przemysłowych, deski 

ortopedycznej, banerów, artykułów papierniczych, zakup kwiatów oraz artykułów medycznych 

i leków. Na usługi wydatkowano kwotę  61.619,43 zł. 

Głównym wydatkiem były usługi trenerskie: 30.000,00 zł. Ponadto opłacono: wyjazd 

(wyżywienie i zakwaterowanie) na Półfinał  Mistrzostw Polski w Siatkówce (4.769,60 zł), catering 

na Turniej Orlika (450,00 zł), usługi przewozowe w ramach Szkolnego Związku Sportowego 

(2.871,63 zł), catering i wypożyczenie sprzętu turystycznego niezbędne do organizacji Maratonu 

Turystycznego, ekwiwalent sędziowski na turniej koszykówki "Na sportowo w Sieniu" (200,00 zł), 

usługa przewozowa na Finał  Mistrzostw Polski w Siatkówce (500,00 zł), usługa przewozowa 

na Puchar Bałtyku (744,60 zł), usługa wydruku baneru (344,01 zł), usługa wyżywienia 

i zakwaterowania siatkarzy podczas obozu (6.000,00 zł), catering podczas meczu kobiet z Estonii 

i Czarnogóry (2.000,00 zł), usługa pomiaru czasu (1.500,00 zł), usługa nagłośnienia (850,00 zł), 

usługa cateringu (2.499,99 zł), usługa przewozowa (100,00 zł) i transportowa (249,20 zł) - usługi 

niezbędne do organizacji II Biegu im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego, usługi transportowe 

na zawody sportowe (5.000,40 zł) oraz inne pozostałe usługi za kwotę  3.540,00 zł. 

ROZDZIAŁ  92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

Plan wydatków bieżqcych w wysokości 35.000,00 zł  został  wykonany w kwocie 33.550,00 d, 

co stanowi 95,86 % planu, w tym: 

v" plan świadczeń  na rzecz osób fizycznych w wysokości 35.000,00 zł  został  wykonany 

w kwocie 33.550,00 zł, co stanowi 95,86 % planu. 

W rozdziale 92695 zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Uchwałą  nr 462/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 października 2016 roku przyznano 

stypendia 84 sportowcom za osiągnięcia sportowe, nagrody i wyróżnienia 8 osobom oraz nagrody 

za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej dla 2 osób. Ponadto Uchwałą  nr 473/2016 Zarządu 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku przyznano jednorazowe stypendium dla 1 osoby. 
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ADMINISTRACJA ZĄDOWA 

Załączniki od nr 4.1 do 4.5. do niniejszej uchwały przedstawiają  sprawozdanie roczne z wykonania 

dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych ustawami 

jednostkom samorządu terytorialnego za 2016 rok: 

1. Załącznik nr 4.1. Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych na realizację  zadań  

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 

za 2016 rok. 

2. Załącznik nr 4.2. Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych na realizację  zadań  

wykonywanych na mocy porozumień  z organami administracji rządowej 

za 2016 rok. 

3. Załącznik nr 4.3. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na realizację  zadań  z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok. 

4. Załącznik nr 4.4. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na realizację  zadań  

wykonywanych na mocy porozumień  z organami administracji rządowej 

za 2016 rok. 

5. Załącznik nr 4.5. Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów związanych z realizacją  zadań  

z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu 

państwa za 2016 rok. 
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W. ZAMÓWIENLA FU UCZNE 

Lp. 
przedmiot zamówienia 

publicznego /nr w rejestrze 
tryb 

przetargu 
wartość  

kosztorysowa 

wartość  zamówienia 

li
cz

ba
  

zl
oi

o
n
y

ch
 o

fe
rt

  

w
yk

on
aw

cy
  

w
yk

lu
cz

en
i 

l i
cz

ba
  o

fe
rt

  
od

rz
uc

on
yc

h 

oferta wybrana 
data podpisania 

umowy kwota brutto 
termin 

realizacji 

zł  euro 

Jednostka: Powiat Wrzesinski 

1.  

NI 272.1.2016 Kompleksowe 
sprzątanie pomieszczeń  
Starostwa Powiatowego 

we Wrześni przy ul. Chopina 
10, oraz lokalu biurowego 

przy ul. 3 Maja 3 za
py

ta
ni

e  
o  

ce
nę
  

195.090,00 z1 110.975,61 26.581,62 4 O O 

Efekt Wleklińscy 
Sp ..j. 

ul. Kosynierów 100, 
62-300 Września 

25.04.2016 roku 
nr umowy 

273.1.2016. 
121.200,00 z1 

od dnia 
1.05.2016 roku 

do dnia 
30.04.2017 

roku' 

2.  

NI 272.2.2016 Likwidacja 
wyrobów zawierających 
azbest z terenu powiatu 

wrzesińskiego, 
w szczególności odpady 

materialy izolacyjne 
zawierające azbest oraz 17 

06 05 — materialy budowlane 
zawierające azbest 

pr
ze

ta
rg

  n
ie

og
ra

ni
cz

on
y  

265.000,00 347.916,66 83.335.33 7 '? 2 

AM Trans Progres 
Sp.zo.o., 

, 
61-616 Poznali 

12.05.2016 roku 
nr umowy 
272.2.2016 

204.700,00 zł  

nie później niż  
do dnia 

02.09.2016 
roku. 
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Lp. 
przedmiot zamówienia 

publicznego/nr w rejestrze 
tryb 

przetargu 
wartość  

kosztorysowa 

wartość  zamówienia 

lic
zb

a  
zł

oż
on

yc
h 

of
er

t  

euro
  

>. — 
'co. Ci 
rt ł';', e = 
'z — --d 4 

li
cz

ba
  o

fe
rt

  
od

rz
u

co
ny

ch
 

oferta wybrana 
data podpisania 

umowy 
kwota brutto 

termin 
realizacji 

zł  

3. 
NI 272.4.2016 Zamówienie 

uzupełniające. Remonty 
cząstkowe 

za
m

ów
ie

ni
a  

z  
w

ol
ne

j  
rę

k i 

139.728,00 zł  113.600,00 27 387,35 1 O O 

Zakład Drogowy 
Waldemar 

Lewandowski, 
ul. Krótka la, 
Psary Małe, 

62-300 Września 

05.07.2016 roku 
nr umowy 

273.3.2016 
139.728,00 zł  

do dnia 
30.11.2016 

roku 

4. 

NI.272.5.2016 2. Zimowe 
utrzymanie dróg 

powiatowych na terenie 
powiatu wrzesińskiego 

w sezonie 2016/2017 

pr
ze

ta
rg

  n
ie

og
ra

n
ic

zo
ny

  

Cz. 1 
104.997,49 zł  

Cz. 2 
102.915,19 zł  

Cz. 3 
47.567,91 z1 

Cz. 4 
87.132.47 zł  

Cz. 5 
225.461,77 zł  

Cz. 6 
31.015,16 z1 

Cz. 1 
145.829,85 

Cz. 2 
142.937,76 

Cz. 3 
66.066,54 

Cz. 4 
121.017,32 

Cz. 5 
313.141,35 

Cz, 6 
43.076,61 

Cz. I 
34.930,14 

Cz. 2 
34.237,41 

Cz. 3 
15.824,70 

Cz. 4 
28.986,88 

Cz. 5 
75.005,71 

Cz. 6 
10.318,00 

Cz. 1 - 
1 

Cz. 2- 
2 

Cz. 3 - 
2 

Cz. 4 - 
2 

Cz. 5 - 
2 

Cz. 6 - 
1 

Cz. 1 
O 

Cz. 2 
O 

Cz. 3 
O 

Cz. 4 
O 

Cz. 5 
O 

Cz. 6 
O 

Cz. 1 
O 

Cz. 2 
1 

Cz. 3 
O 

Cz. 4 
O 

Cz. 5 
O 

Cz. 6 
O 

Cz. 1, 2, 5 i 6 - 
Firma Usługowa 
Daniel Waligóra, 
Targowa Górka, 

ul. Kosińskiego 11, 
62-330 Nekla 

Cz, 3 
Firma Usługowa, 

Stanisław 
Wojkiewicz, 

Targowa Górka, 
ul. A. Kosińskiego 
9, 62 -330 Nekla 

Cz. 4 
Firma Usługowo- 

Handlowa, 
Wrzaskowski Karol, 

ul. Farna 38a, 
62-310 Pyzdry 

Cz. 1 
umowa z dnia 

22.11.2016 roku 
nr N1.273.4.2016 

Cz. 2 
umowa z dnia 

05.12.2016 roku 
nr N1.273.9.2016 

Cz. 3 
umowa z dnia 

22.11.2016 roku 
nr NI.273.5.2016 

Cz. 4 
umowa z dnia 

29.11.2016 roku 
nr N1.273.6.2016 

Cz. 5 
umowa z dnia 

29.11.2016 roku 
nr N1.273.8.2016 

Cz. 6 
umowa z dnia 

22.11.2016 roku 
nr NI.273.7.2016 

Cz. 1 
99.302,30z1 

Cz. 2 
120.079,64 zł  

Cz. 3 
37.767,44 zł  

Cz. 4 
58.231,70 zł  

Cz. 5 
335.152,64 zł  

Cz. 6 
28217,74 zł  

od daty 
zawarcia 

umowy do dnia 
31.03.2017 

roku 
lub 

do wyczerpania 
środków 

finansowych 
wynikających 

z umowy 
z wykonawcą. 
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Lp. 
przedmiot zamówienia 

publicznego /nr w rejestrze 
tryb 

przetargu 
wartość  

kosztorysowa 

wartość  zamówienia 

lic
zb

a  
zl

oż
on

yc
h 

of
er

t  

w
yk

on
aw

cy
  

w
yk

lu
cz

en
i 

li
cz

ba
  o

fe
rt

 
od

rz
uc

on
yc

h 

oferta wybrana 
data podpisania 

umowy kwota brutto 
termin 

realizacji 

z1 euro 

5. 

M.272.7.2016 
Termomodernizacja 

i zmiana sposobu 
użytkowana budynku 

biurowego mieszczącego 
się  we Wrześni przy 
ul. Leśnej 10 na cele 
związane z edukacją  
publiczną  i pomocą  

spoleczną. 

pr
ze

ta
rg

  n
ie

og
ra

ni
cz

on
y  

— 

5.106.858,62 1.223.228,97 2 Postępowanie unieważniono z powodu tego, ze cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 
kwotę, którą  zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia. 5.234.530,07 zł  

Jednostka: Zespól Szkół  Zawodowych Nr 2 we Wrześni 

l. 

Budowa sieci 
teleinformatycznej - 
wykonanie instalacji 

niskoprądowych, 
okablowania strukturalnego 

sieci komputerowej, 
energetycznej, telefonicznej, 

monitoringi oraz 
zainstalowanie serwerowni , 

1/2016 

pr
ze

ta
rg

  n
ie

og
ra

ni
cz

on
y  

133.647,11 zł  133.647,11 32.012,05 1 O O 

HFC System 
Sp. z o.o. 

ul. Klaudyny 
Potockiej 25, 

60-211 Poznań  

25.08.2016 roku 133.647,11 zł  
do dnia 

02.12.2016 
roku 

2. 

Budowa sieci 
teleinformatycznej 

wykonanie instalacji 
niskoprądowych, 

okablowania strukturalnego 
sieci komputerowej, 

energetycznej, telefonicznej, 
monitoringi oraz 

zainstalowanie serwerowni, 
wykonanie dodatkowych 

punktów logicznych, 
1/2016 

pr
ze

ta
rg

  n
ie

og
ra

ni
cz

on
y  

8.811,67 zł  8.811,67 2110,63 I O O 

HFC System 
Sp. z o.o. 

ul. Klaudyny 
Potockiej 25, 60-211 

Poznań  

9.12.2016 roku 8.811,67 zł  
do dnia 

02.12.2016 
roku 
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Lp. przedmiot zamówienia 
publicznego/nr w rejestrze 

tryb 
przetargu 

wartość  
kosztorysowa 

wartość  zamówienia 

li
cz

ba
  

zl
oż

on
yc

h 
of

er
t  

w
yk

on
aw

cy
  

w
yk

lu
cz

en
i 

li
cz

ba
  o

fe
rt

  
od

rz
uc

on
yc

h 

oferta wybrana 
data podpisania 

umowy kwota brutto termin 
realizacji 

zł  ruro 

3.  

Budowa sieci 
teleinformatycznej- 
o pełnienie nadzoru 

budowlanego, 
1/2016 

pr
ze

ta
rg

  
ni

eo
gr

an
ic

zo
ny

  

2.000,00 zł  2.00.00 479.05 1 O O 

Intelisto Joanna 
Stobińska 

ul. Spokojna 66, 
62-300 Września 

01.08.2016 roku 2.000,00 z1 
do dnia 

02.12.2016 
roku 

4.  

Budowa sieci 
teleinformatycznej- 

modernizacja systemu 
monitoringu, 

1/2016 

pr
ze

ta
rg

  
ni

eo
gr

an
ic

zo
ny

  

8.782,77 zł  8.782,77 2.103.71 I O O 

Eureka Soft& 
Hardware, Andrzej 

Lipiecki 
ul. Rynek 13, 

62-300 Września 

22.12.2016 roku 8.782,77 zł  
do dnia 

02.12.2016 
roku 
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V. ZADANIA MAJĄTKOWE 

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwaly przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania zadań  

majątkowych za 2016 rok. 

W budżecie na rok 2016 zaplanowano zadania majątkowe w wysokości 3.849.463,00 zł, z tego: 

sł  wydatki inwestycyjne w wysokości 3.429.963,00 zł, 

• zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł, 

• dotacje na inwestycje w wysokości 319.500,00 zł. 

W trakcie 2016 roku plan wydatków zadań  majątkowych został  zmniejszony o kwotę  392.899,00 zł, 

z tego: 

• wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 547.890,00 zł, 

• zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 385.202,00 zł, 

•7 dotacje na inwestycje zmniejszono o kwotę 250.211,00 zł, 

• wprowadzono wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20.000,00 zł. 

Planowane wydatki na zadania majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień  31 grudnia 2016 

roku wynosiły 3.456.564,00 zł  zostały wykonane w kwocie 2.721.288,70 zł, co stanowi 78,73 % 

planu, z tego: 

‚f wydatki inwestycyjne w wysokości 2.882.073,00 zł  zostały wykonane w kwocie 

2.156.590,18 zł, co stanowi 74,83 % planu, 

J zakupy inwestycyjne w wysokości 485.202,00 zł  zostały wykonane w kwocie 479.095,46 zł, 

co stanowi 98,74 % planu, 

• dotacje na inwestycje w wysokości 69.289,00 zł  zostały wykonane w kwocie 65.603,06 zł, 

co stanowi 94,68% planu, 

.7  wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości 20.000,00 zł  została wykonana 

w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 
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V4. PRZYCHODY 11 ROZCHODY BUDŻETU POWIATU 

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania przychodów 

i rozchodów budżetu za 2016 rok. 

Przychody budżetu Powiatu na rok 2016 

przychody z tytułu innych rozliczeń  krajowych — wolne środki pozostające na rachunku 

bankowym zaplanowano w wysokości 2.050.000,00 zł  zostały wykonane w kwocie 

2.122.218,01 zł, co stanowi 103,52 % planu. 

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2016 

spłaty kredytów — zaplanowano w wysokości 2.433.823,00 z1 zostały wykonane w kwocie 

2.433.823,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

Wykonane rozchody dotyczą  spłat następujących zaciągniętych kredytów: 

• w 2010 roku w ING Bank Śląski S.A. na kwotę  5.000.000,00 zł  (kwota spłacona w 2016 

roku 400.000,00 zł), 

• w 2010 roku w Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP SA) na kwotę  3.800.000,00 zł  

(kwota spłacona w 2016 roku 1.800.000,00 zł), 

• w 2010 roku w PEKAO S.A. na kwotę  7.166.177,00 zł  (kwota spłacona w 2016 roku 

233.823,00 zł). 
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VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU 

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia informację  z wykonania planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku. 

W budżecie na rok 2016 zaplanowano dotacje związane z realizacją  zadań  powiatu w wysokości 

2.681.609,00 zł  z tego: 

• dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów 

publicznych w kwocie 685.609,00 zł, 

• dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych w kwocie 1.996.000,00 zł . 

W trakcie 2016 roku plan dotacji związanych z realizacją  zadań  powiatu został  zmniejszony o kwotę  

281.579,00 zł  z tego: 

dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów 

publicznych zmniejszono o kwotę 174.331,00 zł, 

• dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych zmniejszono o kwotę 107.248,00 zł. 

Plan dotacji związanych z realizacją  zadań  powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień  31 grudnia 

2016 roku wynosi 2.400.030,00 zł  z tego: 

• dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów 

publicznych zaplanowane w kwocie 511.278,00 zł  przekazane w kwocie 499.400,49 zł, 

co stanowi 97,68 % planu, 

• dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych zaplanowane w kwocie 1.888.752,00 zł  przekazane w kwocie 1.856.176,14 zł, 

co stanowi 98,28 % planu. 

PLAN ł  WYKONANIE 
PLANOWANYCH KWOT DOTACJI 

UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU 
ZA 2016 ROK 

511 278,00 

2 000 000,00 

1 500 000,00 
499 400,49 

1 000 000,00 

500 000,00 

0,00 

752,00 

1 856 176,14 

1 888  

li 

 

Dotacje z budżetu powiatu Dotacje z budżetu powiatu 
udzielane jednostkom udzielane jednostkom n WYKONANIE • PLAN 
zaliczanym do sektora niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych finansów publicznych 
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1. Dotacja dla spółek wodnych na konserwację  urządzeń  melioracji szczegółowej zaplanowana 

w wysokości 45.000,00 zł  została zrealizowana w kwocie 45.000,00 zł  co stanowi 100,00 %  

planu. 

Rada Powiatu we Wrześni podjęła w dniu 16 czerwca 2011 roku uchwałę  nr 48/IX/2011 

umożliwiającą  przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą  Zarządu 

Powiatu nr 376/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym przyznano dotacje wg wykazu poniżej: 

a. Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach — Obiekt Ksawerów kwota 4.120,00 zł. 
Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie urządzeń  melioracji wodnych 

szczegółowych tj. konserwację  rowu Z (długość  600 mb) w miejscowości Rataje 

i N (długość  1000 mb) w miejscowości Pietrzyków Kolonia oraz usuwanie awarii 

drenarskich. 

b. Spółka Wodna Targowa Górka kwota 3.000,00 zł.  Wydatkowano środki na bieżące 

utrzymanie urządzeń  melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację  rowu TG4 

(długość  1100 mb) w miejscowości Chwałszyce, 

c. Spółka Wodna Galgewice — Sokolniki — Szamarzewo 2.700,00 zł. Wydatkowano 

środki na bieżące utrzymanie urządzeń  melioracji wodnych szczegółowych 

tj. konserwację  rowu K4 (długość  1000 mb) w miejscowości Sokolniki, 

d. Spółka Wodna Miłosiaw 9.680,00 zł.  Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie 

urządzeń  melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację  rowu WT-7 (długości 

1500 mb) w miejscowości Chlebowo oraz Mla (długości 2100 mb) w miejscowości 

Mikuszewo, 

e. Spółka Wodna Galowo Małe 10.300,00 zł. Wydatkowano środki na bieżące 

utrzymanie urządzeń  melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację  rowu SR8a1 

(długość  1200 mb) w miejscowości Węgierki, W-19 (długości 1400 mb) 

W miejscowości Kaczanowo oraz M-20 (długość  1250 mb) w Nowej Wsi Królewskiej, 

J Spółka Wodna Kołaczkowo 15.200,00 zł .  Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie 

urządzeń  melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację  rowu F-5 (długość  2430 

mb) Łagiewki — Wszembórz, F-5d (długość  2756 mb) w miejscowości Budzilowo i F-

5c (długość  456 mb) w miejscowości Wszembórz. 

Umowy ze spółkami zawarto w dniu 5 lipca 2016 roku. Przekazanie środków z budżetu 

nastąpiło w sierpniu 2016 roku. Wymienione wyżej spółki zrealizowały wydatki objęte 

dotacją  w pełnej wysokości przewidzianej umową. 

2. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn.: "Budowa sieci 

wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Choeicza 
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Mula — Grzyrnyslawice " w wysokości 49.289 00 zł  została zrealizowana w kwocie 45.603,06 zł, 

co stanowi 92.52 % planu. 

Uchwałą  nr 63/XI/2015 Rady Powiatu z dnia 27 października 2015 roku udzielono Gminie 

Września pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej do kwoty 307.500,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację  zadania pn.: "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie 

Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała — Grzymyslawice". W 2016 

roku wydatki wykonano w kwocie 37.288,56 zł.  W dniu 15 grudnia 2016 roku uchwałą  

nr 161/XXVI/2016 dokonano zmiany powołanej wyżej uchwały na mocy której zadanie 

to kontynuowane będzie w 2017 roku. 

Uchwałą  nr 74/X11/2015 Rady Powiatu z dnia 3 grudnia 2015 roku udzielono Gminie 

Września pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej do kwoty 12.000,00 zł  

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację  zadania pn.: "Budowa 

sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefi,  Aktywności Gospodarczej obręb 

Chocicza Mała — Grzymysławice". W 2016 roku przekazano dotację  w kwocie 12.000,00 zł, 

Gmina Września po wykonaniu prac objętych umową  zwróciła niewykorzystaną  część  środków 

w kwocie 3.685,50 zł. Wydatkowano środki w kwocie 8.314,50 zł. 

3. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań  z zakresu bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana w kwocie 13.00000 zł  została 

zrealizowana w kwocie 12.994 76 d, co stanowi 99.96 % planu. 

Uchwałą  nr 299/2016 Zarządu Powiatu Wrzesifiskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie 

przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań  publicznych powiatu 

wrzesińskiego w 2016 roku rozdysponowano środki pomiędzy 4 oferentów na organizację  

obozów, zawodów sportowo — szkoleniowych, szkoleń, imprez i konkursów rozwijających 

wiedzę  i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony ludności oraz 

obronności. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 
Uwagi 

I . 
Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie 
we Wrześni 

Organizacja 
i przeprowadzenie 

I Turnieju Strzeleckiego 
z okazji 115 Rocznicy Strajku 

Dzieci Wrzesińskich 
w dniu 21 maja 2016 r. 

1.500,00 z1 1.500,00 zł  

2.  
Liga Obrony Kraju 
Zarząd Powiatowy 

we Wrześni 

Otwarte zawody strzeleckie 
powiatu wrzesińskiego 

z okazji Święta Wojska Polskiego 
2.900,00 zł  2.894,76 zI 

Dnia 28 
września 2016 
roku zwrócono 
kwotę  5,24 z! 

3.  
Ochotnicza Straż  Pożarna 

w Białym Piątkowie 

V Zawody w Ratownictwie 
Medycznym Ochotniczych Straży 

Pożarnych 
3.600,00 z1 3.600,00 zł  
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Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 
Uwagi 

4. 
Ochotnicza Straż  Pożarna 

w Kolaczkowie 

Obóz szkoleniowy 
dla Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych z Powiatu 
Wrzesińskiego 

5.000,00 z1 5.000,00 zł  

Razem: 13.000,00 zł  12.994,76 zł  

4. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na realizację  zadania majątkowego 

pn.: „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września" w wysokości 

20.000,00 zł  została zrealizowana w kwocie 20.000,00 zł  co stanowi 100,00 % planu. 

Uchwałą  Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 154/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

7 listopada 2016 roku udzielono Gminie Września pomocy finansowej na zadanie majątkowe 

polegające na modernizacji systemu monitoringu wizyjnego. W ramach realizacji zadania 

wykonano prace na ogólną  kwotę  40.000,00 zł, przy wspólnej partycypacji kosztów udział  

po stronie Powiatu Wrzesińskiego wyniósł  20.000,00 zł. Modernizacja polegała na: 

ł zmodernizowaniu punktu kamerowego zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II - 

rondo koło wrzesińskiego ratusza (zmiana systemu analogowego na cyfrowy), 

ł zamontowano nowy punkt kamerowy na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła H i Sądowej, 

ł zamontowano nowy punkt kamerowy na skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Piastów 

i Gendka, 

VI" zamontowano nowy punkt kamerowy na skrzyżowaniu ulic Gnieźnieńskiej i Armii 

Poznań. 

5. Dotacja na realizację  zadań  przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół  publicznych 

zaplanowana w wysokości 16"7.800,00 zł  została zrealizowana w kwocie 143.234 60 zł, 

co stanowi 85,36 % planu z tego: 

ł Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni 98.709,14 zł; 

Liceum Ogólnokształcqce dla Dorosłych we Wrześni 98.709,14 zł, 

Szkołyprowadzone przez p. Pawia Dziobę 44.525,46 zł; 

Liceum Ogólnokształcqce dla Dorosłych w Miłosławizt 44.525,46 zł. 

6. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań  z zakresu ochrony zdrowia 

zaplanowana w kwocie 6.600,00 zł  została zrealizowana w kwocie 6.595,03 zł,  co stanowi 

99,92 %  planu. 

W zakresie ochrony zdrowia na propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia 

wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego poprzez wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, 

organizowanie konkursów, konferencji, prelekcji, festynów i innych oraz promowanie zdrowego 

stylu życia i aktywności ruchowej poprzez organizację  imprez sportowo-rekreacyjnych Zarząd 
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Powiatu Wrzesińskiego uchwałą  nr 299/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przyznania 

środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań  publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 

roku rozdysponował  środki pomiędzy 3 oferentów oraz Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą  

nr 453/2016 z dnia 11 października 2016 roku przyznał  środki budżetowe na zlecanie realizacji 

zadań  publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku 1 oferentowi. 

Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 
Uwagi 

I . 
Stowarzyszenie 
Wrzesiński Klub 

"Amazonki" 

"Masz wiele powodów, by 
żyć  - kontroluj swoje piersi" 

1.500,00 -LI 1.500,00 zł  

2.  
Wrzesiński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku. 

V niedziela rekreacyjno- 
sportowa dla seniorów 50+ 

powiatu wrzesińskiego 
2.000,00 zł  2.000,00 zł  

3.  
Stowarzyszenie 

Wspierania Rodziny 
"RAZEM" 

Miasteczka Zdrowia 1.500,00 z1 1.497,26 z1 

Dnia 
13 października 

2016 i 16 listopada 
2016 roku 

zwrócono łącznie 
kwotę  2,74 z1 

4.  

Polski Związek 
Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów — Zarząd 
Oddziału Rejonowego 

we Wrześni 

„Do lasu po zdrowie" 1.600,00 zł  1.597,77 d 

Dnia 20 września 
2016 roku 

zwrócono kwotę  
2,23 z1 

Razem: 6.600,00 zł  6.595,03 zł  

7. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień  

z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo — 

wychowawczych zaplanowana w kwocie 7'7.898,00 zł  została zrealizowana w kwocie 

76.729,74 zł, co stanowi 98,50 % planu z tego: 

Powiat Milicki (3 dzieci) kwota przekazanej dotacji 35.937,60 zł, 

Powiat Szamotulski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji 30.466,08 zł, 

Powiał  Słupecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji 10.326,06 zł. 

8. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień  

z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych — 

wychowawczych zaplanowana w kwocie 140.217,00 zł  została zrealizowana w kwocie 

133.194,04 zł  co stanowi 94,99 % planu z tego: 

a. Powiat Pleszewski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji 8.000,00 zł, 

b. Powiat Poznański (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji 47.415,45 zł, 

c. Powiat Słupecki (I dziecko) kwota przekazanej dotacji 12.000,00 zł, 

d. Powiat Zlotów (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji 25.834,80 zł, 
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e. Miasto Poznań  (2 dzieci)  kwota przekazanej dotacji 39.943,79 zł. 

9. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań  z zakresu pomocy społecznej 

zaplanowana w kwocie 35.000 00 zł  została zrealizowana w kwocie 35.000 00 zł, co stanowi 

100.00 % planu. 

Uchwałą  nr 299/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie 

przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań  publicznych powiatu 

wrzesińskiego w 2016 roku rozdysponowano środki pomiędzy 11 oferentów na przeprowadzenie 

seminariów i warsztatów mających na celu pobudzenie aktywności ruchowej osób starszych 

i niepełnosprawnych oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, organizację  wykładów, 

seminariów i warsztatów mających na celu propagowanie edukacji wśród osób starszych 

i niepełnosprawnych, organizację  różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych, 

prowadzenie działań  osłonowych w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych w związku 

z rosnącymi kosztami utrzymania i ograniczeniem wsparcia przez najbliższych w postaci 

darmowego posiłku oraz realizowanie działań  związanych z integracją  międzypokoleniową, 

wzmacnianiem więzi w rodzinie, promujących rodzinę  i macierzyństwo zmierzających 

do ochrony interesów dziecka oraz upowszechniających znajomość  praw dziecka. 

Ponadto Uchwałą  nr 453/2016 z dnia 11 października 2016 roku Zarządu Powiatu 

Wrzesifiskiego rozdysponował  środki dla 5 oferentów na w/w zadania. 

Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 
Uwagi 

1.  
Wrzesiński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Rehabilitacja - receptą  

dla Seniora 
2.000,00 z1 2.000,00 zl 

2.  Stowarzyszenie "KRĄG" 
"Spotkajmy się  ... 

ponownie" 
1.500,00 z1 1.500,00 zł  

3.  
Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 
w Orzechw,vie 

"Razem w świat" 3.000,00 zł  3.000,00 z1 

4, 
Stowarzyszenie 
Wrzesiński Klub 

"Amazonki" 

"Gimnastyka w wodzie 
sposobem na zdrowy styl 

życia" 
2.500,00 zł  2.500,00 zł  

5.  
Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego 
Oddział  Gnieźnieński 

"Potrafimy SaMi..." 2.000,00 zł  2.000,00 zł  

6.  
Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego 
Oddział  Gnieźnieński 

"Młodość  - starość  - bank 
wymiany doświadczeń  " 

1.000,00 zł  1.000,00 z1 

7.  
Fundacja Dzieci 

Wrzesińskich 
Kurs komputerowy 

dla seniorów 
1.000,00 z1 1.000,00 z1 
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Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 
Uwagi 

8.  
Wrzosiki Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 
Dzieci i Dorosłych 

„w zdrowym ciele zdrowy 
duch" - zajęcia sportowe 

1.000,00 z1 1.000,00 z1 

9.  

Miłosławskie 
Stowarzyszenie 

Niesienia Pomocy 
Chorym 

i Niepełnosprawnym 

Realizacja rehabilitacji 
w gabinecie 

rehabilitacyjnym 
w Miloslawiu 

3.600,00 zł  3.600,00 zł  

10.  
Wrzosiki Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 
Dzieci i Dorosłych 

"Mój przyjaciel pies" - 
zajęcia z dogoterapii 

1.400,00 zł  1.400,00 zł  

11.  
Katolickie Porozumienie 

Samorządowe 

Przygotowanie oraz 
wydawanie posiłków 

jednodaniowych dla osób 
potrzebujących 

6.000,00 zł  6.000,00 zł  

12.  
Katolickie Porozumienie 

Samorządowe 

Przygotowanie oraz 
wydawanie posiłków 

jednodaniowych dla osób 
potrzebujących 

4.000,00 zł  4.000,00 zł  

13.  Uczniowski Klub 
Sportowy Tiger Team 

Ogólnopolski Turniej Osób z 
Niepełnosprawnością  

Intelektualną  w Taelo,vondo 
Olimpijskim 

1.500,00 z1 1.500.00 z1 

14.  Fundacja Region Razem Senior na fali 1.000,00 zł  1.000.00 71 

15.  
Wrzesiński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Zdrowie przez rehabilitację  2.200,00 zł  2.200,00 z1 

16.  

Polski Związek 
Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów — Zarząd 
Oddziału Rejonowego 

we Wrześni 

„70 lat minęło" 1.300,00 zł  1.300,00 zł  

Razem: 35.000,00 zł  35.000,00 zł  

10. Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku 

pożaru mieszkania w miejscowości Bugaj w wysokości 5.000,00 zł  została zrealizowana 

w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 %  planu. 

Uchwałą  nr 93/XV/2016 Rady Powiatu z dnia 2 marca 2016 roku udzielono Gminie 

Miłosław pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla osób 

poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania w miejscowości Bugaj, gmina Miłosław. Zgodnie 

z umową  nr NPZ.8124.1.2016 zawartą  w dniu 22 marca 2016 roku Powiat Wrzesiński przekazał  

środki 4 kwietnia bieżącego roku. Gmina Miłosław w sprawozdaniu merytoryczno-finansowym 
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z dnia 30 czerwca 2016 roku rozliczyła się  z udzielonej pomocy finansowej (kwota rozliczonej 

dotacji 5.000,00 zł). 

11. Dotacja dla Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych 

w wyniku pożaru w miejscowości Sokolniki w wysokości 2.000,00 zł  została zrealizowana 

w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

Uchwałą  nr 110/XVII/2016 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2016 roku udzielono Gminie 

Kołaczkowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla osób 

poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Sokolniki, gmina Kołaczkowo. Zgodnie 

z umową  nr NPZ.8124.2.2016 zawartą  w dniu 13 maja 2016 roku Powiat Wrzesiński przekazał  

środki 31 maja bieżącego roku. Gmina Kołaczkowo w sprawozdaniu merytoryczno - fmansowym 

z dnia 2 czerwca 2016 roku rozliczyła się  z udzielonej pomocy finansowej (kwota rozliczonej 

dotacji 2.000,00 zł). 

12. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku 

pożaru mieszkania w miejscowości Września w wysokości 5.000 00 zł  została zrealizowana 

w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 %  planu. 

Uchwałą  nr 119/XIX/2016 Rady Powiatu z dnia 2 czerwca 2016 roku udzielono Gminie 

Września pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla osób 

poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania w miejscowości Września. Zgodnie z umową  

nr NPZ.8124.3.2016 zawartą  w dniu 14 czerwca 2016 roku Powiat Wrzesiński przekazał  środki 

24 czerwca bieżącego roku. Gmina Września w sprawozdaniu merytoryczno - finansowym z dnia 

25 sierpnia 2016 roku rozliczyła się  z udzielonej pomocy finansowej (kwota rozliczonej dotacji 

5.000,00 zł). 

13. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku 

pożaru w miejscowości Września w wysokości 1.500,00 zł  została zrealizowana w kwocie 

1.500,00 zł  co stanowi 100,00 %  planu. 

Uchwałą  nr 124/XXI/2016 Rady Powiatu z dnia 7 lipca 2016 roku udzielono Gminie 

Września pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla osób 

poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Września. Zgodnie z umową  

nr NPZ.8124.4.2016 zawartą  w dniu 27 lipca 2016 roku Powiat Wrzesiński przekazał  środki 

5 sierpnia 2016 roku. Gmina Września w sprawozdaniu merytoryczno - finansowym z dnia 

29 września 2016 roku rozliczyła się  z udzielonej pomocy finansowej (kwota rozliczonej dotacji 

1.500,00 zł). 
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14. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku 

nawalnego deszczu i gradu w miejscowości ()toczna w wysokości 1.50000 zł  została 

zrealizowana w kwocie 1.500,00 zl co stanowi 100,00 % planu. 

Uchwałą  nr 136/XXIII/2016 Rady Powiatu z dnia 8 września 2016 roku udzielono Gminie 

Września pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla osób 

poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu i gradu w tym w miejscowości ()toczna. Zgodnie 

z umową  nr NPZ.8124.5.2016 zawartą  w dniu 13 września 2016 roku Powiat Wrzesiński 

przekazał  środki 23 września 2016 roku. Gmina Września w sprawozdaniu merytoryczno - 

finansowym z dnia 29 listopada 2016 roku rozliczyła się  z udzielonej pomocy finansowej (kwota 

rozliczonej dotacji 1.500,00 zł). 

15. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku 

nawalnego deszczu i gradu w miejscowości Goniec w wysokości 4.000,00 zi została 

zrealizowana w kwocie 4.000,00 zł,  co stanowi 100,00 %  planu. 

Uchwałą  nr 136/XXIII/2016 Rady Powiatu z dnia 8 września 2016 roku udzielono Gminie 

Września pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla osób 

poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu i gradu w tym w miejscowości Gonice. Zgodnie 

z umową  nr NPZ.8124.6.2016 zawartą  w dniu 13 września 2016 roku Powiat Wrzesiński 

przekazał  środki 23 września 2016 roku. Gmina Września w sprawozdaniu merytoryczno - 

finansowym z dnia 29 listopada 2016 roku rozliczyła się  z udzielonej pomocy finansowej (kwota 

rozliczonej dotacji 4.000,00 zł). 

16. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień  

z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego 

w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów zaplanowana w kwocie 

8.887 00 zł  została wykonana w kwocie 8.886,65 zł,  co stanowi 100,00 % planu z tego: 

%( Powiatu Słupeckiego (za 2 uczestników) 3.554,66 zł, 

1" Powiatu Pleszewskiego (za 3 uczestników) 5.331,99 zł. 

17. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności 

- Gmina Miłosław zaplanowana w kwocie 53.320,00 zł  została zrealizowana w kwocie 

53.320,00 zi co stanowi 100,00 % planu. 

18. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności 

- Gmina Września zaplanowana w kwocie 88.867,00 zł  została zrealizowana w kwocie 

88.867 00 zł  co stanowi 100,00 % planu. 
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19. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności 

- Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej zaplanowana w kwocie 53.320,00 zł  

została zrealizowana w kwocie 53.320 00 zl, co stanowi 100,00 % planu. 

20. Dotacja na realizację  zadań  przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno — Edukacyjno — 

Wychowawczy „ARKA" we Wrześni zaplanowana w kwocie 1.458.152,00 zł  została 

zrealizowana w kwocie 1.458.150,64 zł,  co stanowi 99,99 % planu. 

Dotację  przekazywano w 2016 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA". W zajęciach prowadzonych przez ośrodek uczestniczą  

wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka 

wg miesięcznych meldunków składanych przez podmiot dotowany, i tak:. 

Wyszczególnienie 
Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w 1 półroczu 2016 roku 

styczeń  luty marne kwiecień  maj czerwiec 

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA" 

28 28 28 28 28 28 

Wyszczególnienie 
Liczba sluchaczy w poszczególnych miesiącach w II pólroczu 2016 roku 

lipiec sierpień  wrzesień  październik listopad grudzień  

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA" 

28 28 30 30 30 30 

21. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań  z zakresu organizacji kolonii 

i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowana w kwocie 

2.000,00 zł  została zrealizowana w kwocie 1.891,00 A, co stanowi 94,55 % planu. 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwalą  nr 299/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie 

przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań  publicznych powiatu 

wrzesińskiego w 2016 roku przyznał  środki dla 1 oferenta na organizację  wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży (z terenu powiatu wrzesińskiego) w miejscu zamieszkania. Rozdysponowanie 

środków przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 
Uwagi 

1. 
Stowarzyszenie "Rodzice 

dzieciom" 
„Eko-pólkolon i e" 2.000,00 zł  1.891,00 zł  

zwrot dotacji 
w kwocie 109,00 z1 

dokonano 
dnia 15 września 

2016 roku 

Razem: 2.000,00 zł  1.891,00 z1 
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22. Dotacja dla Gminy M iłosław na ochronę  kasztanowców przed szrotówkiem 

kasztanowcowiaczkiem zaplanowana w kwocie 4.000,00 zł  została zrealizowana w kwocie 

4.000,00 zł  co stanowi 100,00 % planu. Dotację  przyznano na podstawie uchwały 90/XIV/2016 

Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku i zrealizowano na podstawie umowy 

nr WBŚ.2.2016 z dnia 16 marca 2016 r. Rozliczenie z wykorzystania dotacji przedłożono 

dnia 3 czerwca 2016 roku. 

23. Dotacja dla Gminy Miłosław na zagospodarowanie terenów zielonych wokół  zbiornika wodnego 

małej retencji o powierzchni 0,7 ha, na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach 

zaplanowana w kwocie 4.800,00 zł  została zrealizowana w kwocie 4.800,00 zł,  co stanowi 

100,00 %  planu. Dotacja przyznana została na podstawie uchwały nr 125/XXI/2016 Rady 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2016 roku zrealizowano na podstawie umowy 

nr WBŚ.16.2016 z dnia 29 lipca 2016 roku. Rozliczenie z wykorzystania dotacji przedłożono 

dnia 11 października 2016 roku. Środki wykorzystano na zakup piasku frakcji 0-2 oraz pospółki. 

24. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki zaplanowana w kwocie 45.000,00 zl  

została zrealizowana w kwocie 45.000,00 zl, co stanowi 100.00 1)70 planu. 

Uchwałą  nr 202/XXXIU2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 roku 

powierzono Gminie Września wykonywanie zadania publicznego — organizację  i prowadzenie 

powiatowej biblioteki publicznej. W trakcie 2016 roku przekazano do Gminy Września cztery 

transze dotacji przypadające na 2016 rok. W terminach i kwotach zgodnych z porozumieniem 

z dnia 13 września 2012 roku, aneksowanym w dniu 6 marca 2014 roku. 

Dotacja w 2016 roku przeznaczona była na hosting programu komputerowego SOWA 2, 

zakup księgozbioru, pokrycie kosztów korespondencji w ramach wypożyczeń  bibliotecznych, 

usługi telekomunikacyjne, publikacja książki regionalnej autorstwa M. Torzewskiego, pokrycie 

kosztów organizacji seminariów, szkoleń  i instruktarzy, zakup materiałów i wyposażenia, dodatki 

funkcyjne dla pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych. 

25. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wrzesińskiego na podstawie 

uchwały nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17 listopada 2005 roku, w 2016 

roku przyznano środki dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Pyzdrach z przeznaczeniem na wymianę  pokrycia dachowego na nawach bocznych 

kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach zaplanowana w kwocie 

20.000,00 zł  została zrealizowana w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100 00 4)/0 planu. 

W ramach realizacji zadania wykonano prace polegające na wymianie pokrycia dachowego 

na nawach bocznych kościoła parafialnego pw. NMP w Pyzdrach w szczególności były 
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to: montaż  rusztowań, rozbiórka poluycia dachówki i więźb dachowych, wymiana elementów 

konstrukcyjnych dachu, impregnacja grzybo- i owadobójcza, wymiana rynien, °łacenie połaci 

dachowych, pokrycie dachówką, montaż  płotków przeciwśniegowych oraz zwodów poziomych 

i instalacji odgromowej. 

26. Dotacja na realizowanie zadań  z zakresu kultury ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana 

w kwocie 45.530,00 zł  została zrealizowana w kwocie 43.193,94 zł,  co stanowi 94,87 %  planu. 

Uchwałą  nr 299/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie 

przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań  publicznych powiatu 

wrzesińskiego w 2016 roku rozdysponowano środki pomiędzy 13 oferentów na propagowanie 

kultury poprzez organizację  konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, 

muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych i filmowych, kultywowanie tradycji 

ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie historii 

i tradycji lokalnych oraz regionalnych, upowszechnianie kultury poprzez organizację  imprez 

i festynów plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami, wspieranie 

organizacji plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych, promocję  kultury poprzez 

organizację  różnego rodzaju imprez kulturalnych w kościele poewangelickim w Miłosławiu oraz 

realizację  projektów artystycznych, promujących powiat wrzesiński w kraju i poza jego 

granicami. 

Następnie Uchwałą  nr 383/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, 

zmienioną  Uchwałą  nr 453/2016 z dnia 11 października 2016 roku dokonano rozdysponowania 

środków, gdzie udzielono dotacji dla 3 oferentów. 

Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 
Uwagi 

1.  

Towarzystwo 
Absolwentów 

i Przyjaciół  Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. H. Sienkiewicza 

we Wrześni 

''II Piknik u Sienkiewicza" 1.500,00 zł  1.163,94 zł  

Zwrot dotacji 
w kwocie 336,06 zł  

dokonano 
dnia 29 września 

2016 roku 

2.  
Stowarzyszenie Chór 

Camerata 

Przygotowanie Chóru 
Camerata do konkursów 

chóralnych i godnego 
reprezentowania Wrześni 
i Powiatu Wrzesińskiego 

4.000,00 z! 4.000,00 zł  

3.  
Fundacja Dzieci 

Wrzesiliskich 

OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS 

RECYTATORSKI "Wokół  
zwyczajów i tradycji" 

z warsztatami w ramach 
projektu święto Teatru na 

Prowincji 2016 

1.030,00 z1 1.030,00 zł  

4. 
Uczniowski Klub 

Sportowy "Diably" 

Prowadzenie grupy 
regionalnej powiatu 

wrzesińskiego 
4.000,00 zł  4.000,00 z1 
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Lp. 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 
Uwagi Nazwa organizacji Nazwa zadania 

5.  
Stowarzyszenie 
"Wielkopolscy 

Bieganie" 

Warsztaty Folklorystyczne - 
tradycje ludowe 

kultywowane przez Zespól 
Folklorystyczny "Ziemia 

Wrzesińska" 

4.500,00 z1 4.500,00 z1 

6.  Kulturalny Milosław Myslovitz w Miłosławiu 4.400,00 zł  4.400,00 zł  

7.  
Stowarzyszenie 

FREELAB Września 
"Projekt Wiosna" 2.000,00 zł  0,00 zł  Odstąpienie 

od umowy. 

8.  
Wiejskie Stowarzyszenie 
Edukacyjno-Kulturalno- 
Turystyczne "Szansa" 

"Miecz dla bohatera" - III 
Grzybowski Turniej Wojów 

7.000,00 zł  7.000,00 zl 

9.  
Wrzesiński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Zakończenie roku i festyn 

sportowo-rekreacyjny 
2.000,00 zł  2.000,00 zł  

10.  
Stowarzyszenie Kobiet 

Gminy Września 
"Wrzoski" 

VI Wiejska niedziela - 
festyn tradycji i kultury wsi 

wielkopolskiej 
800,00 z1 800,00 zl 

li.   
Stowarzyszenie Kobiet 

 Gminy Września 
"Wrzoski" 

PYRCZOK - V 
wielkopolskie święto pyry 

1.300,00 zł  1.300,00 z1 

12.  Kulturalny Mi łosław 
Festiwal Dźwięków 

Wszelakich "Zgrzytowisko„  
2.500,00 zł  2.500,00 zł  

13.  
Uczniowski Klub 

Sportowy "Diabły" 
Plener artystyczny 2.000,00 zł  2.000,00 zł  

14.  Kulturalny Miłosław 
Nocna Zmiana Bluesa 

w Miłosławiu 
4.000,00 zł  4.000,00 zł  

15.  Kulturalny Milosław 
Winne. Rzecz o spaleniu 

czarownic na wrzesińskim 
rynku 

2.500,00 z! 2.500,00 z1 

16.  
Stowarzyszenie 

"Wielkopolscy Bieganie 

Wykonanie afisz-folderu 
upowszechniającego 

historię, tradycję  i kulturę  
powiatu wrzesińskiego 
w wykonaniu Zespołu 

Folklorystycznego "Ziemia 
Wrzesińska" 

2.000,00 z1 2.000,00 zł  

Razem: 45.530,0 z1 43,193,94 zł  

27. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań  z zakresu kultury fizycznej 

zaplanowana w kwocie 42.350,00 zł  została zrealizowana w kwocie 36.796,17 zł,  co stanowi 

$6,89 %  planu. 

Zarząd Powiatu Uchwałą  nr 260/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania 

środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego 

pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach 

rozgrywek szkolnych w 2016 roku" przydzielił  środki w kwocie 20.000,00 zł  Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na zadanie 

pn.: „Zaplanowanie, opracowanie i realizacja kalendarza zawodów sportowych szkół  Powiatu 
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Wrzesińskiego w roku 2016". Podmiot zwrócił  niewykorzystaną  część  dotacji w kwocie 

4.153,83 zł. Zatem kwota rozliczonej dotacji wynosi 15.846J7 zł. 

Uchwałą  nr 299/2016 Zarządu Powiatu Wrzesifiskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie 

przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań  publicznych powiatu 

wrzesińskiego w 2016 roku rozdysponowano środki pomiędzy 13 oferentów na organizację  

sportowych kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu 

powiatu wrzesińskiego, organizację  imprez sportowo — rekreacyjno, edukacyjno — turystycznych 

promujących wiedzę  i aktywność  ruchową  (festyny, konkursy, biegi, rajdy, spływy itp.). 

Uchwałą  nr 383/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku zmienioną  Uchwałą  nr 453/2016 z dnia 

11 października 2016 roku przyznano dotację  dla 2 oferentów. 

Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 
Uwagi 

1.  
Wrzesiński Ludowy Klub 
Piłki Siatkowej Progress 

Turnieje siatkówki plażowej 1.000,00 zł  0,00 zł  

Dotacja wykorzystana 
niezgodnie 

z przeznaczeniem. 
Jednostronne rozwiązanie 

umowy 
i zwrot środków dnia 
8 grudnia 2016 roku 

2.  Wrzesiński Ludowy Klub 
Piłki Siatkowej Progress 

Organizacja obozów 
sportowych w zakresie 

siatkówki plażowej i halowej 
2.000,00 zł  2.000,00 zł  

3.  

Uczniowski Klub 
Sportowy ''Kolaczkowo" 

przy OWDiR 
w Kołaczowie 

Powiatowy Nadwarciański 
Otwarty Turniej Unihokeja 

i dla dzieci  młodzieży pod 
hasłem ''Unihokej gra dla 

wszystkich" edycja II 

3.450,00 zł  3.450,00 zł  Dnia 3 lutego 2017 roku 
zwrócono kwotę  650,00 zł  

4.  Fundacja Piotra Reissa 
Reiss Cup - turniej piłki 

nożnej 
800,00 zł  800,00 zł  

5.  
Wrzesińskie 

Stowarzyszenie 
Abstynentów "Jantar" 

'Spływ kajakowy" 700,00 z1 700,00 zł  

6.  

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno- 

Krajoznawcze Oddział  
Września 

XXI Rajd Rowerowy" 
Na powitanie wiosny" 

400,00 zl 400,00 zł  

7.  Klub Sportowy Kosynier 
Organizacja turniejów piłki 
nożnej o puchar przechodni 

sołtysa 
800,00 zl 800,00 zł  

8, Stowarzyszenie 
Pomagam Aktywnie 

Bieg po fortunę  6.000,00 zł  5.750,00 zł  
dnia 17 listopada 2016 
roku zwrócono kwotę  

250,00 z1 

9.  
Stowarzyszenie 

Pomagam Aktywnie 
Pierwszy krok z Królową  

Sportu 
1.000,00 zł  850,00 z1 

dnia 27 grudnia 2016 roku 
zwrócono kwotę  150,00 z1 

10.  
Uczniowski Klub 

Sportowy "Elektron"  

Obóz rowcrowo-kajakowo- 
żeglarski "Powidzki Park 

Krajobrazowy 2016" 
1.500,00 z1 1.500.0() z1 
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Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 
Uwagi 

11.  Stowarzyszenie "KRĄG" 
"Rodzinne spotkanie 

z przyrodą" 
700,00 zł  700,00 zł  

12.  

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno- 

Krajoznawcze Oddział  
Września 

MCI Rajd Rowerowy 
"W poszukiwaniu jesieni" 

400,00 z1 400,00 z1 

13.  

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno- 

Krajoznawcze Oddział  
Września 

XVII Rajd Na Odzyskanie 
Niepodległości 

600,00 zł  600,00 zł  

14.  Klub Active Nekla Cross Run Active Nekla 2.000,00 zł  2.000,00 zł  

15.  
Stowarzyszenie Volley 

Września 
Plaża Wrze 1.000,00 z1 1.000,00 zł  

Razem: 22.350,60 zł  20.950,00 zł  
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VIII. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z UZYSKANYCH DOCHODÓW 

POBIE ANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY 

ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT 11 KAR ZA KORZYSTANIE ZE 

ODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA 

FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ ZA 2016 ROK 

Stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  

PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM Ś ODJKÓW, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. I PKT 2 I 3, DOKONANE 

W TRAKCIE 2016 ROKU 

Stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 
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X. ZOBOWIĄZANIA 

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań  z wykonania planu wydatków 

budżetowych Rb — 28 S za 2016 rok wynika, iż  nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast 

zobowiązania niewymagalne stanowią  kwotę  4.518.210,57 zł. 

Zobowiązania niewymagalne: 

• składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego wynoszą  

1.670.027,98 zł, 

• z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowego uposażenia rocznego 

wynoszą  2.335.110,94 zł, 

• z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą  350.406,81 zł, z czego: 

• dot. wydatków bieżących — 338.336,66 zł, 

• dot. wydatków majątkowych — 12.070,15 zł, 

• z tytułu podatku VAT — 1.514,60 zł, 

składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą  122.227,41 zł, 

• z tytułu diet radnych wynoszą  26.152,96 zł, 

• z tytułu ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej wynoszą  30,00 zł, 

• z tytułu ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych wynoszą  

545,78 zł, 

z tytułu odsetek od kredytów wynoszą  12.194,09 zł. 

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb — Z wynoszą  6.700.000,00 d, są  to zobowiązania 

z tytułu kredytów i pożyczek. W sprawozdaniu Rb — Z wykazano poręczenie w kwocie 

18.950.000,00 A. 

Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą  o Zakładowym Funduszu Świadczeń  Socjalnych 

przekazały 100,00 % należnego odpisu na rachunek bankowy ZFŚS. 

W 2016 roku Powiat Wrzesiński wydatkował  kwotę  18.578,93 zł  na odsetki od nieterminowych 

wpłat. 

Wydatkowano środki w kwocie 19,88 zł  na odsetki od wypłat zasądzonych kwot za karty pojazdu 

oraz kwotę  101,07 z1 od zasądzonego wynagrodzenia. Ponadto w 2016 roku wydatkowano kwotę  

18.457,98 zł  na odsetki od środków zwróconych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych uznanych przez organy kontrolujące jako wykorzystane niezgodnie 

z przeznaczeniem. Niniejszy zwrot dotyczy wypłaconych dofinansowań  dla osób niepełnosprawnych 

w latach 2011 - 2013. Powyższa kwota została zapłacona zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym 

w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi przez inspektorów kontroli z Państwowego 

str. 165 



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESINSKIEGO ZA 2016 ROK 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiciele Powiatu Wrzesińskiego 

przeprowadzili dodatkową  kontrolę  w zakresie legalności operacji gospodarczych realizowanych 

ze środków PFRON. Wyniki kontroli zostały przedłożone organom ścigania. Obecnie trwa 

postępowanie w sprawie. 

Po analizie sprawozdań  jednostkowych stwierdzono, że suma wydatków wykonanych 

i zobowiązań  przekracza plan finansowy zarówno w zakresie wydatków bieżących, jak 

i majątkowych. W odniesieniu do wydatków bieżących zobowiązania te dotyczą  wynagrodzeń  

i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją  ich statutowych zadań  

oraz świadczeń  na rzecz osób fizycznych. Zobowiązania płacowe dotyczą  kosztów naliczonego 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych 

składników oraz pochodnych od wynagrodzeń  wypłaconych w miesiącu grudniu, gdzie termin zapłaty 

przypada w styczniu roku następnego. Zobowiązania w wydatkach związanych z realizacją  ich 

statutowych zadań  oraz świadczeń  na rzecz osób fizycznych to między innymi opłaty za media, 

wywóz nieczystości, zakupy i usługi wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości realizacji 

zadań, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, diety radnych, podatek 

od towarów i usług oraz odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych. Wszystkie 

te zobowiązania mają  charakter cykliczny i związane są  z koniecznością  zachowania ciągłości 

realizacji zadań  statutowych podległych jednostek. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w dniu 15 grudnia 

2016 roku stosownymi uchwałami przekazał  wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych 

powiatu uprawnienia do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy. 

Zobowiązania z tytułu wydatków inwestycyjnych dotyczą  dwóch zadań  majątkowych, które 

zostały ujęte w Wykazie przedsięwzięć  do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego 

na lata 2016-2027. W przypadku zadania pn.: „Tennomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania 

budynku biurowego mieszczącego się  we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją  

publiczną  oraz pomocą  społeczną" kwota zobowiązań  w wysokości 8.833,28 zł  dotyczy wykonanego 

W 2016 roku przyłącza energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej. Czynności te zostały 

wykonane i odebrane w ujęciu rzeczowym w trzeciej dekadzie grudnia 2016 roku, natomiast termin 

płatności przypada w 2017 roku. Natomiast w odniesieniu do zadania pn.: „Budowa sali 

gimnastycznej dla Zespołu Szkól Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni" zobowiązania 

opiewające na kwotę  3.236,87 zł  dotyczą  wykonanego w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2016 roku 

przyłącza do sieci energetycznej, zgodnie z umową  termin płatności przypada w 2017 roku. 
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XI. NALEŻNOŚCI 

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB - N za 2016 rok wynoszą  

łącznie 5.571.510,67 zł  i dotyczą  następujących tytułów: 

L gotówka i depozyty 4.880.872,03 zł, z tego: 

1. depozyty na żądanie 4.880.872,03 zł, 

2. gotówka 0,00 zł, 

II. należności wymagalne 245.010,92 zł, z tego: 

I. z tytułu dostaw towarów i usług: 229.006,16 zł, 

2. pozostałe należności 16.004,76 zł, 

III. pozostałe należności 445.627,72 zł, z tego: 

I. z tytułu dostaw towarów i usług 19.686,21 zł, 

2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 416.650,73 zł, 

3. z tytułu innych niż  wymienione powyżej 9.290,78 zł. 

Należności wymagalne w kwocie ogółem 245.010,92 zł  zostały wykazane w sprawozdaniach Rb-N 

za 2016 rok przez niżej wymienione jednostki: 

a) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, kwota ogółem 16.002,76 zł,  są  to należności 

za nadmiernie pobrane przez bezrobotnych świadczenia pieniężne. Dla zaległości w kwocie 

14.412,22 zł  egzekucję  komorniczą  prowadzi Urząd Skarbowy we Wrześni, w stosunku 

do pozostałych należności wymagalnych w łącznej kwocie 1.590,54 zł  wysłano do dłużników 

upomnienia. 

b) Zespół  Szkół  Zawodowych nr 2 we Wrześni, kwota ogółem 928,55 zł,  są  to należności z tytułu 

dostaw i usług i dotyczą  czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz kosztów 

eksploatacyjnych. 

c) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, kwota ogółem 40,00 zł, 

są  to należności z tytułu dostaw i usług i dotyczą  opłaty za nocleg. 

d) Starostwo Powiatowe we Wrześni, kwota ogółem 228.037,61 zł,  są  to należności z tytułu 

dostaw i ushig. Należności z tytułu czynszów najmu i kosztów eksploatacyjnych 78.186,17 zł, 

należności przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej we Wrześni 45.436,30 zł, należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń  

w pasie drogowym 4.118,51 zł, należności wynikające z tytułów wykonawczych skierowanych 

do Urzędu Skarbowego celem windykacji od dłużników alimentacyjnych oraz wyroków sądów 

21.503,25 zł, czy też  należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości 58.048,15 zł. 

Pozostałe należności w łącznej kwocie 20.745,23 zł  to między innymi zaległości dotyczące 

sprzedaży drewna z wycinki przeprowadzonej na drogach powiatowych, należności z tytułu 
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odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, nadmiernie 

pobranej pomocy na kontynuowanie nauki, zastępstwa procesowego, odszkodowań  

za zniszczenie mienia, kary grzywny za brak zwrotu książek ewidencyjnych osób szkolonych 

wpisanych do rejestru OSK, zwrot nadmiernie pobranej w 2014 roku dotacji na prowadzenie 

szkoły niepublicznej, odszkodowanie zasądzone przez Sąd w postępowaniu karnym, zwrot 

kosztów oszacowania wartości pojazdów, co do których orzeczono przepadek na rzecz 

powiatu. 

e) Powiat Wrzesifiski - kwota ogółem 2,00 zł,  są  to należności z tytułu udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów. 

Do dłużników, których należności stały się  już  wymagalne zostały wysłane wezwania do zapłaty, 

natomiast dłużnicy, dla których upłynął  wyznaczony termin, a nie uregulowali należności zostali 

skierowani na drogę  postępowania sądowego i skarbowego celem egzekucji. 

Zgodnie z 12 uchwały nr 275/XLIII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 października 

2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 

na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawnych przypadających 

Powiatowi Wrzesińskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego 

uprawnionego Zarząd Powiatu informuje, że w 2016 roku nie umorzono, nie odroczono terminu 

zapłaty i nie rozłożono na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Powiatowi Wrzesińskiemu. 
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XIII, STOPIEŃ  ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW 

WIELOLETNICH 

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Z wykazu przedsięwzięć  do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiat Wrzesiński w 2016 roku 

realizował  następujące przedsięwzięcia: 

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa iv art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.), z tego: 

1.1.1 WYDATKI BIEŻACE 

1.1.1.1. "Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable 

network for płacenie/ds" („Zatrudnienie młodych - Europo, przygotuj się  na nowe 

wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia") - praktyczne i teoretyczne 

przygotowanie do podjęcia pracy przez przyszłych absolwentów (poz. 1.1.1.1.). 

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, 

.W 2015 roku została podpisana umowa na dofinansowanie niniejszego projektu ze środków 

pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, nr urnowy: 2013-1-

DE3-COM06-35795. 

Okres realizacji zadania to lata 2015 — 2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to 08.437,00 zł.  Łączne nakłady poniesione od początku realizacji 

do 31 grudnia 2016 roku wynoszą  49.373,45 zł  (z tego w 2015 roku 3,670,17 zł, w 2016 

roku 45.703,28 zł), natomiast limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 49.373,45 zł  

(z czego w 2015 roku 3.670,17 zł, w 2016 roku 45.703,28 zł, w 2017 roku 0,00 zł). 

1.1.1.2. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy 

na kształcenie fachowców!" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie 

kompetencji nauczycieli (poz. 1.1.1.2). 

Okres realizacji zadania to lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 46.600,00 zł. 
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W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w roku 2015 w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś  Priorytetowa 

8. EDUKACJA Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży — 

tryb konkursowy. W dniu 24 lutego 2016 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła 

uchwałę  nr 86/XIV/2016 w przedmiotowej sprawie. Wniosek o dofinansowanie został  

złożony 25 stycznia 2016 roku. 

W skutek przeprowadzonej oceny Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu I czerwca 

2016 roku podjął  uchwałę  nr 2135/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wszystkich 

ocenionych projektów zawierającej przyznanie oceny oraz listy projektów, które pozytywnie 

przeszły ocenę  merytoryczną  z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania 

w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.08.03.0142-00-30-001/15 przyznając Powiatowi 

Wrzesińskiemu dofinansowanie w wysokości 2.252.500,63 zł. Łączna wysokość  kosztów 

kwalifikowanych projektu wynosi: 2.502.778,49 zł, wkład własny: 250.277,86 zł, w tym 

pieniężny 46.600,00 zł. 

W dniu 21 listopada 2016 roku zawarto umowę  o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-

0013/15-00. W Wykazie przedsięwzięć  do WPF zabezpieczono wkład własny Powiatu 

na realizację  niniejszego zadania. 

W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację  niniejszego zadania, nie zaciągnięto 

w tym zakresie zobowiązań. 

1.1.1.3. "Bądź  na topie — zdobądź  poszukiwane kwalifikacje!" — wzmocnienie oraz 

dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy (poz. 1.1.1.3). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe jakie zostaly 

zaplanowane to kwota 1.330.684,00 zł. 

W 2016 roku otrzymano dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020 (WRPO 2014+), numer konkursu: 

RPWP.08.03 .0212-00-30-001/16, tytuł  projektu „Bqdź  na topie — zdobutiż  poszukiwane 

kwalifikacje!". Wartość  projektu ogółem 1.478.538,00 zł, w tym kwota dofinansowania 

1.330.684,20 zł. Wkład własny stanowi 147.853,80 zł-  i jest to wkład własny niepieniężny 

(wynajem sal). 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizacje niniejszego 

przedsięwzięcia i nie zaciągnięto w tym zakresie zobowiązań. 

1.1.1.4. "European House Of the Future Actually Created the Students (Europejski Dom 

przyszłości Stworzony przez Uczniów) — rozwijanie umiejętności zawodowych 

(budownictwo architektura krajobrazu, elektronika, elektryka, wykorzystanie energii 
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odnawialnych) zdobywanych w trakcie nauki, nabywanie nowych doświadczeń  i rozwój 

umiejętności językowych (język angielski) (poz. 1.1.1.4). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 118.358,00 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie zaciągnięto zobowiązań  związanych z niniejszym 

przedsięwzięciem. 

1.1.1.5. "Nie jesteśmy sami — człowiek dla człowieka" — poprawa dostępu do usług asystenckich 

i opiekuńczych oraz poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej (poz. 1.1.1.5). 

Okres realizacji zadania to lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 1.910.259,00 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie zaciągnięto zobowiązań  związanych z niniejszym 

przedsięwzięciem. 

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 

1.1.2.1. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między 

podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - dotacja dla Województwa 

Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę  niezbędną  

do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) (poz. 1.1.2.1) 

Okres realizacji zadania to lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 330.883,00 zł, z tego w 2017 roku to kwota 248.162,00 zł, w 2018 

roku to kwota 82.721,00 zł. 

Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą  nr 152/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku 

wyraziła zgodę  na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera 

do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 — 2018 przez Województwo 

Wielkopolskie pn.: „ Wyposażenie środowisk informatycznych"wojewódzkich, powiatowych 

i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiajgce wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między 

podmiotami leczniczymi samorzqdu województwa" w ramach Osi Priorytetowej 2. 

Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020. Projekt 

realizowany będzie przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie z Województwem 

Wielkopolskim, jako Liderem Projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

str. 171 



(W13aglitski 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESINSKIEGO ZA 2016 ROK 

z obszaru województwa wielkopolskiego, łącznie przewiduje się  udział  34 partnerów. 

Warunkiem przystąpienia przez Powiat Wrzesiński do realizacji projektu określonego 

w 1 jest uzyskanie przez Województwo Wielkopolskie dofinansowania na jego realizację  

ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020, 

Oś  Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych 

usług publicznych. Szacowany koszt realizacji projektu wynosi 75 mln zł, z czego 85% 

kosztów kwalifikowalnych obejmować  będzie dofinansowanie, natomiast 15% wkładu 

własnego zostaje wniesione solidarnie przez każdego z Partnerów projektu w wysokości 

1/34 wkładu własnego, w tym przez Powiat Wrzesiński w kwocie 330.883,00 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizacje niniejszego 

przedsięwzięcia i nie zaciągnięto w tym zakresie zobowiązań. 

1.1.2.2. "Przebudowa drogi powiatowej Kolaczkowo-Łagiewki" - zredukowanie czasu 

przejazdu do centrum gminy Kolaczkowo oraz do drogi wojewódzkiej nr 442, 

stanowiącej jedną  z głównych arterii w sieci drogowej powiatu wrzesińskiego (poz. 

1.1.2.2). 

Okres realizacji zadania to lata 2013-2018. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 2.838.294,00 zł, z tego w 2018 roku 2.820.294,00 zł. 

W dniu 18 sierpnia 2016 roku Powiat Wrzesiński podpisał  z Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego umowę  o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie 

z zawartą  umową  Powiat Wrzesiński po zrealizowaniu inwestycji otrzyma dofinansowanie 

w kwocie 1.794.552,00 zł  na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność, którego termin 

złożenia wskazano w umowie na okres od 1 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. 

Wydatki na realizację  zadania planowane są  w pierwszym kwartale 2018 roku, natomiast 

rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się  w 2017 roku. Przed 2016 rokiem wykonano 

dokumentację  projektową  niniejszego zadania o wartości 18.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 

2016 roku nie zaciągnięto zobowiązań  związanych z niniejszym przedsięwzięciem. 

1.1.2.3. Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego 

się  we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją  publiczną  

oraz pomocą  spoleczną  - zapewnienie potrzeb lokalowych placówek powiatu 

wrzesińskiego (poz. 1.1.2.3) 

Okres realizacji zadania to lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 5.445.049,00 zł, z tego w 2016 roku 96.909,00 zł, w 2017 roku 

5.343.522,00 zł, w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.617,46 zł. W ramach tych 

środków pokryto koszty wydania decyzji dotyczącej pomieszczeń  przeznaczonych na sale 
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lekcyjne, opracowano audyt energetyczny i oświetleniowy. Do dnia 31 grudnia 2016 roku 

zawarto niżej wymienione urnowy: 

1. urnowa nr 032.1.2016 zawarta z Michmar Birds Usługi Przyrodnicze Marek Bebłot, 

ul. Hetmana Gosiewskiego 3 lok. 4; 11-200 Bartoszyce na sporządzenie ekspertyzy 

ornitologicznej wraz z ekspertyzą  chiropterologiczną  na kwotę  1.100,00 zł. Do dnia 

31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki w ramach tej urnowy na kwotę  1.100,00 zł; 

2. umowa nr 0322.2016 zawarta z Make Grupa Projektowa sp. z o.o. Sp.k, 

ul. S. Żeromskiego 83/3, 50-312 Wrocław na opracowanie kompletnej 

wielobranżowej dokumentacji projektowej na kwotę  57.900,00 zł. Do dnia 31 grudnia 

2016 roku poniesiono wydatki w ramach tejże umowy na kwotę  57.900,00 zł; 

3. umowa nr 032.4.2016 zawarta z Lech Consulting sp. z o.o. ul. Podmuma 65/1; 87 — 

100 Toruń  na wykonanie studium wykonalności na kwotę  5.535,00 zł. Do dnia 

31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki w ramach tej umowy na kwotę  5.535,00 zł; 

4. umowa nr 032.5.2016 zawarta z Make Grupa Projektowa sp. z o.o. Sp.k., 

ul. S. Żeromskiego 83/3, 50-312 Wrocław na opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zjazdu z ulicy Leśnej na kwotę  6.150,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku 

poniesiono wydatki w ramach tej umowy na kwotę  6.150,00 zł; 

5. umowa nr 032.6.2016 zawarta z AkustiX sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 54, 62-081 

Przeźmierowo na wykonanie pomiarów izolacyjności akustycznej przegród 

budowlanych, zawierających drzwi PCV w budynku biurowym, którego efektem jest 

przygotowanie sprawozdania pomiarowego na kwotę  13.776,00 zł. Do dnia 

31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki w ramach tejże umowy na kwotę  

13.776,00 zł; 

6. umowa nr 15786/2016/0D5/ZR4 zawarta z ENEA Operator sp. z o.o. na wykonanie 

przyłącza energetycznego do budynku na łączną  kwotę  15.696,89 zł. W ramach 

powyższej umowy w 2016 roku dokonano wpłaty zaliczki w wysokości 7.063,61 zł  

na poczet opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej; 

7. umowa nr SOG.2512.2.6.2016 zawarta z Stefan Malak, ul. Jana Pawła II 6/15, 

62-300 Września na wykonanie układu pomiarowego trójfazowego energii 

elektrycznej na kwotę  1.200,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki 

w ramach tejże umowy na kwotę  1.200,00 zł; 

8. umowa nr SOG.2512.5.10.2016 zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 

Spółka z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września na wywóz kontenerów 

z nieczystościami stałymi na kwotę  4.158,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku 

poniesiono wydatki w ramach tejże umowy na kwotę  4.158,00 zł; 

9. urnowa nr 032.24.2016 zawarta z Bartoszem Skrzypczakiem, „Parus Projekt", 

Golska 4, 63-233 Jaraczewo w zakresie: etap I - nadzór ornitologiczny 
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przy zniszczeniu gniazd i siedlisk ptaków wykazanych w ekspertyzie ornitologicznej 

oraz etap H - sprawowanie kontroli ornitologicznej i chiropterologicznej bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robót, w celu weryfikacji, czy budynek nie jest zajmowany przez 

inne nie wykazane w ekspertyzie ptaki. Wartość  umowy opiewa na kwotę  390,00 zł, 

z czego w 2017 roku to kwota 390,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie poniesiono 

wydatków w ramach niniejszej umowy. 

Ponadto zakupiono tablicę  informacyjną  o rozpoczęciu robót za kwotę  26,00 zł. 

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań  do dnia 31 grudnia 2016 roku na realizację  

niniejszego przedsięwzięcia wynosi 110.549,35 zł, z czego w 2015 roku 4.617,46 zł, w 2016 

roku 96.908,61 zł, w2017 roku 9.023,28 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku poniesiono 

wydatki w łącznej kwocie 101.526,07 zł, (z czego w 2015 roku 4.617,46 zł, w 2016 roku 

96.908,61 zł), limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 110.549,35 zł. 

W dniu 8 grudnia 2016 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 

nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu (nr umowy o dofinansowanie: 

RPWP.03.02.01-30-0058/15-00) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś  priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.2 Poprawa 

efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2. Wydatki na programy, projekty lab zadania pozostałe 

1.3.1. WYDATKI BIEżACE 

1.3.1.1. "Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach 

"Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim" - promowanie 

aktywności sportowej (poz. 1.3.1.1) 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 120.000,00 zł, z czego w 2016 roku to kwota 44.000,00 zł, w 2017 

roku to kwota 76.000,00 zł. 

1) Uchwałą  nr 415/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 sierpnia 2016 roku 

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe przyznano 

niniejsze granty na realizację  1008 godzin o łącznej wartości 35.735,12 zł  (kwota 

ze składkami na ubezpieczenie społeczne), z czego w 2016 roku: 16.397,56 zł, natomiast 

w 2017 roku 19.337,56 zł. W trakcie 2016 roku zawarto 14 umów zlecenie o łącznej 

wartości 35.735,12 zł. 
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2) Uchwałą  nr 444/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 września 2016 roku 

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe przyznano 

niniejsze granty na realizację  1512 godzin o łącznej wartości 53.375, I 1 zł  (kwota 

ze składkami na ubezpieczenie społeczne), z czego w 2016 roku: 16.309,06 zł, natomiast 

w 2017 roku 37.066,05 zł. W tym okresie zawarto 20 umów zlecenie o łącznej wartości 

53.375,11 zł. 

3) Uchwałą  nr 460/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 października 2016 roku 

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe przyznano 

niniejsze granty na realizację  768 godzin o łącznej wartości 27.284,54 zł  (kwota 

ze składkami na ubezpieczenie społeczne), z czego w 2016 roku: 8.952,74 zł, natomiast 

w 2017 roku 18.331,80 zł. W tym okresie zawarto 12 umów zlecenie o łącznej wartości 

27.284,54 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku na realizację  niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 

kwotę  40.889,36 zł  (wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne), 

limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 116.394,77 zł  (z czego na 2016 rok — 

41.659,36 zł, na 2017— 74.735,41 zł). 

1.3.1.2. Długotrwale zobowiązanie finansowe w związku z realizacją  przez spółkę  pod firmą  

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  inwestycji - 

poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego (poz. 1.3.1.2) 

Rada Powiatu we Wrześni Uchwałą  nr 267/XLII/2010 z dnia 29 września 2010 roku 

wyraziła zgodę  na podjęcie długotrwałego zobowiązania finansowego w związku 

z realizacją  przez Spółkę  inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz 

zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni" do kwoty 

20.810.000,00 zł. W dniu 27 czerwca 2013 roku Uchwałą  nr 199/XXXI/2013 Rady Powiatu 

we Wrześni dokonano zmiany harmonogramu wnoszenia dopłat/podwyższenia udziałów 

do spółki w ten sposób, że z 2013 roku przeniesiono kwotę  1.350.000,00 zł  na lata 2021-

2023 po 450.000,00 zł  w każdym z tych lat. Zgodnie z zawartą  umową  wsparcia z dnia 

31.12.2010 roku wspólnik (powiat) zobowiązuje się  do wnoszenia dopłat zgodnie 

z harmonogramem (kwoty i daty zgodne z przedsięwzięciami). Jednak umowa wsparcia 

zwalnia wspólnika (powiat) z obowiązku wniesienia poszczególnych dopłat, jeżeli na 20 dni 

przed terminem ich zapadalności na rachunku programu znajdują  się  wpłacone przez Spółkę  

środki w wysokości wystarczającej do dokonania należnych płatności w postaci odsetek 

karnych, odsetek oraz kwoty raty lub kwoty wykupu. Do dnia 31 grudnia 2016 roku 

na wniosek Zarządu Spółki dokonano płatności na kwotę  3.474.875,00 zł  (z czego w 2013 

roku 208.000,00 zł, w 2014 roku 1.005.000,00 zł, w 2015 roku 640.000,00 zł, w 2016 roku 

1.621.875,00 zł). 
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1.3.1.3. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń  Starostwa Powiatowego we Wrześni - 

zapewnienie wykonywania bieżących zadań  (poz. 1.3.1.3). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 246.430,00 zł. Dnia 25 kwietnia 2016 roku podpisano umowę  

na sprzątanie pomieszczeń  z firmą  EFEKT Wleklińscy spółka jawna z siedzibą  we Wrześni 

na okres od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku na kwotę  121.200,00 zł  (z czego 

na 2016 rok przypada kwota 70.700,00 zł, na 2017 rok — 50.500,00 zł). 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę  70.700,00 zł  i są  to wydatki 

zrealizowane w 2016 roku, limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 121.200,00 zł. 

1.3.1.4. Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości 

przechowywania sprzętu drogowego i składowania materiałów sypkich (poz. 1.3.1.4). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 15.000,00 zł. W dniu 22 listopada 2016 roku zawarto umowę  

na realizację  niniejszego zadania z Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych 

z siedzibą  we Wrześni na okres od 1 grudnia 2016 roku do 30 września 2017 roku na kwotę  

14.760,00 zł, z czego całość  wydatków związana z realizacją  niniejszego zadania przypada 

w 2017 roku. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie wydatkowano środków na realizację  niniejszego 

przedsięwzięcia. Limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 14.760,00 zł. 

1.3.1.5. Najem urządzeń  wielofunkcyjnych z pełną  obsługą  serwisową  wraz z papierem - 

zapewnienie wykonywania bieżących zadań  (poz. 1.3.1.5). 

Okres realizacji zadania to lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 380.700,00 zł. W dniu 2 września 2015 roku zawarto umowę  

na realizację  niniejszego zadania z firmą  Cellpol Serwis Ksero Grzegorz Ławniczek, Monika 

Ławniczek spółka cywilna z siedzibą  w Poznaniu na okres od 1 października 2015 roku 

do 31 sierpnia 2018 roku na kwotę  376.402,63 zł, która w trakcie 2016 roku została 

zmieniona dwukrotnie. Po zmianach dokonanych aneksem nr 2 na 2015 rok przypada kwota 

25.204,75 zł, na 2016 rok — 136.629,68 zł, na 2017 rok — 125.467,54 zł, na 2018 rok — 

89.100,66 zł). 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę  159.973,54 zł  (z tego w 2015 roku 

25.204,75 zł, w 2016 roku 134.768,79 zł), limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 

376.402,63 zł. 
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1.3.1.6. Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2016/2017 - 

zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej (poz. 1.3.1.6). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 100.000,00 zł. W dniu 28 listopada 2016 roku zawarto umowę  

na realizację  niniejszego zadania z Zakładem Usługowym Przewóz Między Brzegowy 

Promem i Łodzią  Waldemar Olejniczak z siedzibą  w Nowej Wsi Podgórnej na okres 

od 1 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2017 roku na kwotę  97.248,60 zł  (z czego w 2016 

roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2017 rok przypada kwota 97.248,60 zł). 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie wydatkowano środków na ten cel, limit zobowiązań  

został  wykorzystany w kwocie 97.248,60 zł. 

1.3.1.7. Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - dotacja dla 

Gminy Milosław - utrzymanie zieleni (poz. 1.3.1.7). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 5.000,00 zł. W dniu 7 listopada 2016 roku Uchwałą  

nr 156/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego udzielono pomocy finansowej Gminie 

Miłosław z przeznaczeniem na ochronę  kasztanowców przed szrotówkiem 

kasztanowcowiaczkiem. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Planuje się  zawarcie 

umowy na realizację  niniejszego przedsięwzięcia w I kwartale 2017 roku. Limit zobowiązań  

nie został  wykorzystany. 

1.3.1.8. Pomoc materialna udzielana uczniom w formie stypendium o charakterze edukacyjno-

socjalnym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji 

oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 

2016/2017 - wsparcie materialne przyznawane uczniom uzdolnionym w celu 

pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej (poz. 1.3.1.8). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 79.200,00 zł, z czego w 2016 roku to kwota 31.680,00 zł, w 2017 

roku 47.520,00 zł. 

Uchwałą  nr 464/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 października 2016 roku 

w sprawie przyznania stypendiów edukacyjno-socjalnych na rok szkolny 2016/2017 

przyznano niniejsze stypendia 67 uczniom w łącznej kwocie 75.500,00 zł, z czego w 2016 

roku do wypłaty przypadła kwota 31.400,00 zł  natomiast w 2017 roku - 44.100,00 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowo na realizację  tego przedsięwzięcia kwotę  

31.400,00 zł, limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 75.500,00 zł. 
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1.3.1.9. Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Wspierania 

Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku 

szkolnym 2016/2017 - wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie edukacji 

młodzieży (poz. 1.3.1.9). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 85.000,00 zł. Uchwałą  nr 452/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 11 października 2016 roku w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację  przyznano niniejsze 

granty w czterech kategoriach: „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego" (33 granty — 

396 godzin), »Matura 2017" (29 grantów— 614 godzin), „Moje pasje" (34 granty — 

825 godzin), „Równam do poziomu" (20 grantów — 574 godziny). Łącznie przyznano 2409 

godzin zajęć  o łącznej wartości 84.315,00 zł, z czego w 2016 roku przyznano 1136 godzin 

o wartości 39.760,00 zł  natomiast na 2017 rok - 1273 godziny o wartości 44.555,00 zł. 

W trakcie 2016 roku zawarto 93 umowy zlecenie o łącznej wartości 75.075,00 zł, z czego 

do realizacji w 2016 roku przypadały urnowy na łączną  kwotę  39.760,00 zł, natomiast 

w 2017 roku — na łączną  kwotę  35.315,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 

na realizację  tego przedsięwzięcia kwotę  39.760,00 zł. Limit zobowiązań  został  

wykorzystany w kwocie 75.075,00 zł. 

1.3.1.10. Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

we Wrześni — zapewnienie wykonywania bieżących zadań  (poz. 1.3.1.10). 

Dnia 14 grudnia 2015 roku podpisano umowę  na realizację  niniejszego przedsięwzięcia 

z ESPANA s.c. T.Prajs, A. Andrejczyk, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 35 na okres 

od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku na łączną  kwotę  513.162,00 zł. 

Okres realizacji zadania to lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 513.162,00 zł .  Łączne nakłady poniesione od początku realizacji 

do 31 grudnia 2016 roku wynoszą  222.034,80 zł  i są  to wydatki wykonane w 2016 roku. 

Limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 513.162,00 zł. 

1.3.1.11. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie 

wykonywania bieżących zadań  (poz. 1.3.1.11). 

Okres realizacji zadania to lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 118.000,00 zł. W dniu 19 listopada 2015 roku zawarto umowę  

na realizację  niniejszego zadania z Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą  w Poznaniu 

na okres od I grudnia 2015 roku do 30 listopada 2017 roku na kwotę  117.769,01 zł  (z czego 

w 2015 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2016 rok przypada kwota 

58.884,51 zł, na 2017 rok — 58.884,50 zł). 
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Do dnia 31 grudnia 2016 roku na ten cel wydatkowano środki w kwocie 57.060,65 zł, 

limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 117.769,01 zł. 

1.3.1.12. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół  Politechnicznych 

we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań  (poz. 1.3.1.12). 

Okres realizacji zadania to lata 2014-2017. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 36.090,00 zł  (z czego w 2014 roku 4.244,00 zł, w 2015 roku 

10.185,00 zł, w 2016 roku 13.506,00 zł, w 2017 roku 8.155,00 zł). Na realizację  niniejszego 

przedsięwzięcia zawarto dwie umowy: 

1) W 2014 roku zawarto umowę  z INEA S.A. na kwotę  ogółem 30.553,20 zł  na okres 

36 miesięcy (z czego w 2014 roku planowane wydatki w ramach tej umowy 

to 4.243,50 zł, w 2015 roku 10.184,40 zł, w 2016 roku 10.184,40 zł, w 2017 roku 

5.940,90 zł). Niniejsza umowa została rozwiązana w trakcie 2016 roku poprzez zawarcie 

umowy wymienionej w punkcie 2). Ostatecznie wydatki wynikające z tejże umowy 

wykonano w kwocie 17.717,90 zł  (z czego w 2014 roku 4.097,07 zł, w 2015 roku 

10.209,99 zł, w 2016 roku 3.410,84 zł). Limit zobowiązań  został  wykorzystany 

w kwocie 17.717,90 zł. 

2) W dniu 12 kwietnia 2016 roku zawarto umowę  z INEA S.A. zwiększającą  

przepustowość  łącza na okres od maja 2016 roku do lipca 2017 roku na kwotę  

17.140,92 zł  (z czego w 2016 roku przypada kwota 9.834,72 zł, w 2017 roku 

7.306,20 zł). Do dnia 31 grudnia 2016 roku poniesiono nakłady w ramach tejże umowy 

w kwocie 9.834,72 zł. Limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 17.140,92 zł. 

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań  do dnia 31 grudnia 2016 roku na realizację  

niniejszego przedsięwzięcia wynosi 34.858,82 zł, z czego w 2014 roku 4.097,07 zł, w 2015 

roku 10.209,99 zł, w 2016 roku 13.245,56 zł, natomiast w 2017 roku 7.306,20 zł. Do dnia 

31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 27.552,62 zł, (z czego 

w 2014 roku 4.097,07 zł, w 2015 roku 10.209,99 zł, w 2016 roku 13.245,56 zł), limit 

zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 34.858,82 zł. 

1.3.1.13. Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań  (poz. 

1.3.1.13). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 450.000,00 z1'. Do dnia 31 grudnia 2016 roku na realizację  niniejszego 

przedsięwzięcia zawarto cztery umowy z ubezpieczycielami: 

1. Umowa nr SOG.253.1.19.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku z PZU S.A. 

na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej na łączną  kwotę  238.036,35 zł  

(z czego na 2017 rok przypada kwota 79.345,45 zł, na 2018 rok kwota 79.345,45 zł, 
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na 2019 rok kwota 79.345,45 zł). Do dnia 31 grudnia nie poniesiono wydatków 

na realizację  niniejszej umowy; 

2. Umowa nr SOG.253.1.20.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku z UNIQA — Towarzystwo 

Ubezpieczeń  S.A. na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej — ubezpieczenie 

nadwyżkowe na łączną  kwotę  27.000,00 A (po 9.000,00 zł  na każdy rok trwania 

umowy). Do dnia 31 grudnia nie poniesiono wydatków na realizację  niniejszej umowy; 

3. Umowa nr SOG.253.1.21.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku z Compensa T.U.-S.A. 

na ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych na łączną  kwotę  113.879,76 zł  

(po 37.959,92 zł  na każdy rok trwania umowy). Do dnia 31 grudnia nie poniesiono 

wydatków na realizację  niniejszej umowy; 

4. Umowa nr SOG.253.22.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku z PZU S.A. na ubezpieczenie 

nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia na łączną  kwotę  3.764,76 zł  

(po 1.254,92 na każdy rok trwania umowy). Do dnia 31 grudnia nie poniesiono 

wydatków na realizację  niniejszej umowy. 

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań  do dnia 31 grudnia 2016 roku na realizację  

niniejszego przedsięwzięcia wynosi 382.680,87 zł, z czego w latach 2017-2019 przypada 

po 127.560,29 zł  rocznie, limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 382.680,87 zł. 

1.3.1.14. Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności 

telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym (poz. 1.3.1.14). 

Okres realizacji zadania to lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 84.000,00 zł. Na realizację  niniejszego przedsięwzięcia zawarto dwie 

umowy: 

1. Umowa nr SOG.2634.12.2015 z dnia 25 września 2015 roku z Netia SA z siedzibą  

w Warszawie na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu w oparciu o dwa 

niezależne łącza w okresie od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2017 roku 

na kwotę  33.948,00 zł  (z czego w 2015 roku przypada kwota 1.414,50 zł, na 2016 rok — 

16.974,00 zł, na 2017 rok— 15.559,50 zł). Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 

w ramach tej umowy 18.388,50 zł  (z czego w 2015 roku 1.414,50 zł, w 2016 roku 

16.974,00 zł); 

2. Umowa nr SOG.2634.11.2015 z dnia 25 września 2015 roku z Netia SA z siedzibą  

w Warszawie na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

w okresie od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2017 roku, gdzie dookreślono 

opłaty abonamentowe na kwotę  16.800,00 zł  (z czego w 2015 roku przypada kwota 

390,00 zł, na 2016 rok — 8.400,00 zł, na 2017 rok — 8.010,00 zł). Do dnia 31 grudnia 

2016 roku wydatkowano w ramach tej umowy kwotę  8.710,51 zł  (z czego w 2015 roku 

390,00 zł, w 2016 roku 8.320,51 zł). 
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Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań  do dnia 31 grudnia 2016 roku na realizację  

niniejszego przedsięwzięcia wynosi 50.748,00 zł, z czego w 2015 roku 1.804,50 zł, w 2016 

roku 25.374,00 zł, natomiast w 2017 roku — 23.569,50 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku 

poniesiono wydatki w łącznej kwocie 27.099,01 zł, (z czego w 2015 roku 1.804,50 zł, w 2016 

roku 25.294,51 zł), limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 50.748,00 zł. 

1.3.1.15. Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów - zapewnienie wykonywania bieżących 

zadań  (poz. 1.3.1.15). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 37.000,00 zł. W dniu 22 grudnia 2016 roku zawarto umowy na łączną  

kwotę  27.000,00 zł  (zgodnie z treścią  umów wydatki do poniesienia po raz pierwszy w 2017 

roku) z trzema Wykonawcami: 

1) Umowa nr WK.3033.1.55.20 16 zawarta z PUH. „MIR-POL" Mirosław Owczarzak 

na okres od 24 grudnia 2016 roku do 23 grudnia 2017 roku o wartości 9.000,00 zł, 

2) Umowa nr WK.3033.1.54.2016 zawarta z Auto Pomoc Bukowscy s.c. na okres 

od 24 grudnia 2016 roku do 23 grudnia 2017 roku o wartości 9.000,00 zł, 

3) Umowa nr WK.3033.1.53.2016 zawarta z Auto-części, Auto Handel, Autonaprawa 

Sylwestrzak Piotr na okres od 24 grudnia 2016 roku do 23 grudnia 2017 roku o wartości 

9.000,00 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie, limit zobowiązań  

został  wykorzystany w kwocie 27.000,00 zł. 

1.3.1.16. Usługi na wykonanie i dostawę  tablic rejestracyjnych - zapewnienie wykonywania 

bieżących zadań  (poz. 1.3.1.16). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 120.529,00 zł. W dniu 28 listopada 2016 roku zawarto umowę  

na realizację  niniejszego zadania z firmą  UTAL sp. z O.O. z siedzibą  w Kobylnicy na okres 

od 1 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2017 roku na kwotę  116.743,40 zł  (z czego w 2016 

roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2017 rok przypada kwota 116.743,40 zł). 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie wydatkowano środków na ten cel, limit zobowiązań  został  

wykorzystany w kwocie 116.743,40 zł. 

1.3.1.17. Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych - zapewnienie 

ciągłości działania sygnalizacji świetlnych (poz. 1.3.1.17). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 14.000,00 zł. W dniu 16 listopada 2016 roku podpisano umowę  

z Jerzym Szurczakiem prowadzącym działalność  gospodarczą  pod nazwą  P.P.H.U. 
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„JURITECH" Jerzy Szurczak na utrzymanie sygnalizacji świetlnych na okres od 1 grudnia 

2016 roku do 30 listopada 2017 roku na kwotę  ogółem 13.708340 zł  (z czego w 2016 roku 

nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2017 rok przypada kwota 13.708,40 zł). Do dnia 

31 grudnia 2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu tejże umowy. Limit zobowiązań  

został  wykorzystany w kwocie 13.708,40 zł. 

1.3.1.18. Zakup druków komunikacyjnych i zakup Portalu Starosty - zapewnienie wykonywania 

bieżących zadań  (poz. 1.3.1.18). 

Okres realizacji zadania to lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 2.727.808,00 zł. W dniu 10 grudnia 2015 roku podpisano umowę  

z Polską  Wytwórnią  Papierów Wartościowych S.A. na wytworzenie i dostarczenie druków 

komunikacyjnych wraz z udostępnieniem aplikacji Portal Starosty w okresie od dnia 

1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku na kwotę  ogółem 2.718.029,00 zł  

(z czego w 2015 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2016 rok przypada kwota 

891.366,00 zł, na 2017 rok— 903.843,00 zł, na 2018 rok— 922.820,00 zł). 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano na ten cel 867.903,91 zł  i były to wydatki 

w 2016 roku, limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 2.718.029,00 zł. 

1.3.1.19. Zakup paliwa na lata 2016/2017 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań  

(poz. 1.3.1.19). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 92.500,00 zł. W dniu 14 listopada 2016 roku podpisano umowę  

ze Spółką  LOTOS PALIWA Sp. z o.o. na zakup paliwa w roku 2016 i 2017 na okres od dnia 

1 grudnia 2016 roku do dnia 30 listopada 2017 roku na kwotę  ogółem 91.000,00 zł  (z czego 

w 2016 roku przypada kwota 4.500,00 zł, na 2017 rok— 86.500,00 zł). 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę  1.833,88 zł, limit zobowiązań  

został  wykorzystany w kwocie 91.000,00 zł. 

1.3.1.20. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 

2016/2017 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie 

zimowym (poz. 1.3.1.20). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe jakie zostały 

zaplanowane to kwota 900.000,00 zł, z czego w 2016 roku 100.000,00 zł, w 2017 roku 

800.000,00 zł. Na realizację  niniejszego przedsięwzięcia zawarto sześć  umów: 

1. umowa nr 273.7.2016 zawarta w dniu 23 listopada 2016 roku z Firmą  Usługową  

Daniel Waligóra obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych 

na obszarze miasta Września w okresie od 23 listopada 2016 roku do dnia 31 marca 
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2017 roku na kwotę  ogółem: 28.217,74 zł, z czego planowane płatności w 2016 roku 

to kwota 3.135,30 zł, natomiast w 2017 roku to kwota 25.082,44 zł; do dnia 

31 grudnia 2016 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy; 

2. umowa nr 273.8.2016 zawarta w dniu 29 listopada 2016 roku z Firmą  Usługową  

Daniel Waligóra obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych 

na obszarze Gminy Września w okresie od 29 listopada 2016 roku do dnia 31 marca 

2017 roku na kwotę  ogółem: 335.152,64 zł, z czego planowane płatności w 2016 roku 

to kwota 37.239,18 zł, natomiast w 2017 roku to kwota 297.913,46 zł; do dnia 

31 grudnia 2016 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy; 

3. umowa nr 273.6.2016 zawarta w dniu 29 listopada 2016 roku z Firmą  Usługowo-

Handlową  Karol Wrzaskowski obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych na obszarze Gminy Pyzdry w okresie od 29 listopada 2016 roku do dnia 

31 marca 2017 roku na kwotę  ogółem: 58.231,70 zł, z czego planowane płatności 

w 2016 roku to kwota 6.470,19 zł, natomiast w 2017 roku to kwota 51.761,51 zł; 

do dnia 31 grudnia 2016 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy; 

4. umowa nr 273.5.2016 zawarta w dniu 23 listopada 2016 roku z Firmą  Usługową  

Stanisław Wojkiewicz obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych na obszarze Gminy Nekla w okresie od 23 listopada 2016 roku do dnia 

31 marca 2017 roku na kwotę  ogółem: 37.767,44 zł, z czego planowane płatności 

w 2016 roku to kwota 4.196,38 zł, natomiast w 2017 roku to kwota 33.571,06 zł; 

do dnia 31 grudnia 2016 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej umowy; 

5. umowa nr 273.4.2016 zawarta w dniu 23 listopada 2016 roku z Firmą  Usługową  

Daniel Waligóra obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych 

na obszarze Gminy Kołaczkowo w okresie od 23 listopada 2016 roku do dnia 

31 marca 2017 roku na kwotę  ogółem: 99.302,30 zł, z czego planowane płatności 

w 2016 roku to kwota 11.033,59 zł, natomiast w 2017 roku to kwota 88.268,71 zł; 

do dnia 31 grudnia 2016 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej urnowy; 

6. urnowa nr 273.9.2016 zawarta w dniu 5 grudnia 2016 roku z Firmą  Usługową  

Stanisław Wojkiewicz obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych na obszarze Gminy Miłosław w okresie od 5 grudnia 2016 roku do dnia 

31 marca 2017 roku na kwotę  ogółem: 120.079,64 zł, z czego planowane płatności 

w 2016 roku to kwota 13.342,18 zł, natomiast w 2017 roku to kwota 106.737,46 zł; 

do dnia 31 grudnia 2016 roku nie poniesiono wydatków w ramach tej urnowy. 

Zatem w 2016 roku zawarto umowy na realizację  niniejszego przedsięwzięcia na łączną  kwotę  

678.751,46 zł, z czego planowane łączne płatności w 2016 roku to kwota 75.416,82 zł, 

natomiast w 2017 roku to kwota 603.334,64 zł, do dnia 31 grudnia 2016 roku nie poniesiono 

w tym zakresie wydatków, limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 678.751,46 zł. 
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1.3.2. WYDATKI MAJATKOWE 

1.3.2.1. "Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkól Specjalnych przy ul. Leśnej 10 

we Wrześni" - poprawa dostępności do infrastruktury sportowej (poz. 1.3.2.1). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 532.750,00 zł, z tego w 2016 roku 56.764,00 zł, w 2017 roku 

11.826,00 zł, w 2018 roku 464.160,00 zł. 

Na realizację  niniejszego zadania w trakcie 2016 roku zawarto trzy umowy: 

1. umowa nr 032.10.2016 zawarta z FOKUS2 Sp. z o.o., ul. Sudecka 8j/2, 41 — 608 

Świętochłowice na opracowanie studium wykonalności za kwotę  6.763,77 zł. W 2016 

roku poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 6.763,77 zł; 

2. umowa nr 032.11.2016 zawarta z Pol Inwest Andrzej Szajdziński, ul. Poznańska 21/122, 

62-800 Kalisz na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej 

za kwotę  49.999,50 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 

49.999,50 zł; 

3. umowa nr 31764/2016/0D5ZR zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 

60-479 Poznań  na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku — wartość  umowy 

3.236,87 zł, przy czym realizacja płatności z tytułu tejże umowy przewidziana została 

na 2017 rok. 

Zatem w 2016 roku zawarto umowy na realizację  niniejszego przedsięwzięcia na łączną  

kwotę  60.000,14 zł, z czego planowane łączne płatności w 2016 roku to kwota 

56.763,27 zł, natomiast w 2017 roku to kwota 3.236,87 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku 

poniesiono w tym zakresie wydatki w kwocie 56.763,27 zł, limit zobowiązań  został  

wykorzystany w kwocie 60.000,14 zł. 

W dniu 29 lipca 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 

konkurs nr RPWP.09.03.031Z-00-30-001/16 Oś  priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału 

ludzkiego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. W dniu 

26 października 2016 roku Powiat Wrzesiński otrzymał  informację, iż  zgłoszony projekt 

został  poddany ocenie formalnej, która zakończyła się  wynikiem pozytywnym. 

1.3.2.2. "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie 

dokumentacji projektowej - poprawa nośności i przepustowości obiektu inżynierskiego 

(poz. 1.3.2.2). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 16.605,00 zł. 
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W dniu 11 lipca 2016 roku podpisano umowę  ze SMP Projektanci Sp. z o.o. z siedzibą  

w Poznaniu na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę  16.605,00 zł. Wykonanie 

zadania w 2016 roku było niemożliwe z uwagi na to, że zgodnie z decyzją  Burmistrza 

Miasta i Gminy Września z dnia 8 listopada 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego koniecznym było uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

niezbędnej do uzyskania dalszych opinii i zezwoleń. Zatem aneksowano przedmiotową  

umowę  ustalając termin wykonania dokumentacji na 2017 rok. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację  niniejszego 

przedsięwzięcia, limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 16.605,00 zł. 

1.3.2.3. "Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu 

pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój 

infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego 

(poz. 1.3.2.3). 

Okres realizacji zadania to lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 1.211.389,00 zł, z tego w 2016 roku to kwota 293.731,00 zł, w 2017 

roku 251.777,00 zł, w 2018 roku 5.371,00 zł. W 2015 roku na realizację  zadania 

wydatkowano środki w kwocie ogółem: 660.510,00 zł. W ramach tych środków opracowano 

koncepcję  wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentację  Centrum 

Treningowego. 

Na realizację  niniejszego przedsięwzięcia w 2016 roku zawarto niżej wymienione urnowy: 

1. umowa nr 032.3.2016 zawarta z DSC Consulting sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 209; 80-266 

Gdańsk. Na wykonanie analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie 

pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego". W analizie 

zawarto również  budynki objęte zadaniem „Opracowanie dokumentacji Centrum 

Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: ,Rozwój szkolnictwa zawodowego 

na terenie powiatu wrzesińskiego"" tj. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, bursa 

przy ulicy Słowackiego, internat przy ulicy Gnieźnieńskiej oraz zaplecze dydaktyczno-

sportowe przy ul. Wojska Polskiego. Umowę  zawarto na kwotę  71.955,00 zł  z czego 

część  przypadająca na Centrum Treningowe wyniosła 14.391,00 zł. Do dnia 31 grudnia 

2016 roku poniesiono wydatki na realizację  przedmiotowej umowy w części dotyczącej 

niniejszego zadania w kwocie 14.391,00 zł; 

2. umowa nr 032.7.2016 zawarta z p. Karolem Dolatą  prowadzącym działalność  

gospodarczą  pod nazwą  „Projekty i nadzory elektryczne Karol Dolata", ul. I. Długosza 

57, 62-300 Września na wykonanie kompletnej dokumentacji dostosowania stacji 

transformatorowej do warunków przyłączeniowych operatora sieci rozdzielczej wraz 

z wykonaniem projektu zasilania elektroenergetycznego dla Centrum Treningowego. 
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Wartość  umowy: 12.850,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki 

na realizację  niniejszej umowy w kwocie 12.850,00 zł; 

3, umowa nr 0D5/ZR4/1207/2015 zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 

58, 60-479 Poznań  na przyłączenie do sieci energetycznej— wartość  urnowy 74.338,13 zł, 

przy czym realizacja płatności z tytułu tejże umowy przewidziana została na 2016 rok 

w kwocie 33.451,08, na 2017 rok w kwocie 40.887,05 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku 

poniesiono wydatki na realizację  niniejszej umowy w kwocie 33.451,08 zł; 

4. umowa nr 032.16.2016 zawarta z firmą  Ranwers Renata Mordak, ul. Związku Walki 

Młodych 20 lok. 37, 02-786 Warszawa, na przygotowanie przez Wykonawcę  opisu 

i weryfikacji przedmiotu zamówienia, udział  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup i dostawę  wcześniej opisanego i zweryfikowanego w/w przedmiotu 

oraz w imieniu Zamawiającego odbioru dostarczonego sprzętu i wyposażenia, odbioru 

jego montażu oraz weryfikacji pod względem jego poprawności z opisem przedmiotu 

zamówienia. Wartośc umowy 28.290,00 zł, z tego w 2016 roku 20.910,00 zł, w 2017 

roku 3.690,00 zł, w 2018 roku 3.690,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku na realizację  

niniejszej umowy wydatkowano środki w kwocie 20.910,00 zł; 

5. urnowa nr 032.14.2016 zawarta z firmą  SEPAGROUP Sebastian Pałczyński, Wilczyce, 

ul. Szkolna 15/5, 51-361 Wrocław na opracowanie projektu aranżacji pomieszczeń  wraz 

z wizualizacją  poszczególnych pomieszczeń  dla nowego budynku BOI Centrum 

Treningowego w Grzymysławiach dla zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum 

Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego 

na terenie powiatu wrzesińskiego'. Wartość  umow 26.800,00 zł. Do dnia 31 grudnia 

2016 roku wydatkowano środki w wysokości 26.800,00 zł; 

6. umowa nr 032.19.2016 zawarta z firmą  DGA Optima sp. z o.o. ul. Towarowa 35; 61-896 

Poznań  na opracowanie „Modelu biznesowego, analizy ekonomicznej oraz sporządzenie 

studium wykonalności dotyczących funkcjonowania Centrum Treningowego 

budowanego w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego" 

na kwotę  49.200,00 zł. Pierwotny termin zakładał  realizację  zadania w 2016 roku, 

z uwagi na konieczność  wykonania projektu zamiennego Centrum Treningowego w dniu 

9 listopada 2016 roku zawarto aneks przesuwający realizację  zadania na rok 2017. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie poniesiono wydatków w ramach tejże umowy; 

7. umowa nr 032.25.2016 zawarta z firmą  WK Architekci spółka z 0.0. siad( ul. Zdobywców 

Monte Cassino 23, 61-695 Poznań  na opracowanie projektu budowlanego zamiennego 

dla projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji 

zadania pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 

na kwotę  129.150,00 zł. Termin realizacji zadania to 10 luty 2017 rok, zatem do dnia 

31 grudnia 2016 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie. 
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Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań  do dnia 31 grudnia 2016 roku na realizację  

niniejszego przedsięwzięcia wynosi 995.529,13 zł, z czego w 2015 roku 660.510,00 zł, 

w 2016 roku 108.402,08 zł, w 2017 roku 222.927,05 zł, w 2018 roku 3.690,00 zł. Do dnia 

31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 768.912,08 zł, (z czego w 2015 

roku 660.510,00 zł, w 2016 roku 108.402,08 zł), limit zobowiązań  został  wykorzystany 

w kwocie 995.529,13 zł. 

1.3.2.4. "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności 

Gospodarczej obręb Chocicza Mala-Grzymyslawice"- dotacja dla Gminy Września, - 

zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenach aktywności 

gospodarczej (poz. 1.3.2.4). 

Okres realizacji zadania to lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 319.500,00 zł, z tego w 2016 roku to kwota 49.289,00 zł, w 2017 

roku 270.211,00 zł. 

Udzielono dotacji celowej Gminie Września na realizację  zadania polegającego na budowie 

sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb 

Chocicza Mała — Grzymysławice dwiema uchwałami: 

1. nr 55/X/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 września 2015 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2015 roku. Pomoc dotyczyła 

wykonania I etapu inwestycji polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej. 

Zawarto umowę  z Gminą  Września nr WBŚ.1.2016 na wykonanie I etapu inwestycji 

tj. realizację  zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie 

Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała — 

Grzymysławice" na dofinansowanie w kwocie 12.000,00 zł  z przeznaczeniem 

na dokumentację  projektową. Umowa została zrealizowana w kwocie 8.314,50 zł. 

2. nr 63/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku 

udzielono pomocy finansowej Gminie Września na wykonanie II etapu w/w zadania 

polegającego na wykonaniu budowy sieci wodnokanalizacyjnej w terenie. Uchwałą  

nr 161/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku 

dokonano zmian polegających na przedłużeniu wykonania zadania na 2017 rok. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę  z Gminą  Września 

rur WBŚ.4.2016 na dofinansowanie II etapu inwestycji tj. realizację  zadania 

pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności 

Gospodarczej obręb Chocicza Mała — Grzymysławice" na kwotę  307.500,00 zł. 

Pierwotnie zakładano realizację  w 2016 roku, aneksem z dnia 19 grudnia 2016 roku 

wydłużono termin oraz planowane wydatki. Po zmianie zobowiązanie z tytułu 

niniejszej umowy w łącznej kwocie 307.500,00 zł  przypada w latach 2016-2017, 
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z czego w 2016 roku to kwota 37.289,00 zł, w2017 roku 270.211,00 zł. Do dnia 

31 grudnia 2016 roku na realizację  niniejszej umowy wydatkowano środki w kwocie 

37.288,56 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. 

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań  do dnia 31 grudnia 2016 roku na realizację  

niniejszego przedsięwzięcia wynosi 319.500,00 zł, z czego w 2016 roku 49.289,00 zł, 

w 2017 roku 270.211,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki w łącznej 

kwocie 45.603,06 zł  i są  to w całości wydatki poniesione w 2016 roku. Limit zobowiązań  

został  wykorzystany w kwocie 319.500,00 zł. 

1.3.2.5. "Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu 

pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój 

infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego 

(poz. 1.3.2.5). 

Okres realizacji zadania to lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 705.972,00 zł, z tego w 2016 roku to kwota 639.356,00 zł, w 2017 

roku 47.245,00 zł, w 2018 roku 5.371,00 zł. W 2015 roku na realizacje zadania 

wydatkowano środki w kwocie 14.000,00 zł. W ramach tych środków opracowano 

koncepcję  wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. 

Na realizację  niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy: 

a) w 2015 roku z realizacją  płatności w 2016 roku: 

1. nr 273.12.2015 zawarta z firmą  DEMIURG spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością  sp.k., ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań  na opracowanie 

kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania 

pn: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu 

realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego" — część  III — pracownie PCEZ przy ul. Wojska Polskiego — 

kwota umowy 113.724,57 zł. W 2016 roku zrealizowano wydatki w ramach 

niniejszej umowy na kwotę  113.724,57 zł; 

2. nr 273.16.2015 zawarta z firmą  DEMIURG spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością  sp.k., ul. Płowiecka 11/2; 60-277 Poznań  na opracowanie 

kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania 

pn: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu 

realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego" — część  I — bursa przy ulicy Słowackiego — kwota umowy 

86.503,00 zł. W 2016 roku zrealizowano wydatki w ramach niniejszej umowy 

na kwotę  86.503,00 zł; 
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3. nr 273.21.2015 zawarta z firmą  DEMIURG spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością  sp.k,. ni. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań  na opracowanie 

dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz 

z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie 

z programem funkcjonalno — użytkowym w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój 

szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — kwota umowy 

138.768,60 zł. W 2016 roku zrealizowano wydatki w ramach niniejszej umowy 

na kwotę  138.768,60 zł; 

4. nr 273.24.2015 zawarta z firma DEMIURG spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością  sp.k,. ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań  na opracowanie 

kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania 

pn.: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu 

realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego" - internat przy ul. Gnieźnieńskiej — kwota umowy 178.000,00 zł. 

W 2016 roku zrealizowano wydatki w ramach niniejszej umowy na kwotę  

178.000,00 zł. 

b) w 2016 roku z realizacją  płatności w 2016 roku i latach następnych: 

1. umowa nr 032.3.2016 zawarta z DSC Consulting sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 209, 

80-266 Gdańsk. Na wykonanie analizy prawnej występowania pomocy publicznej 

w projekcie pn. »Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego". Analizą  objęte były 4 budynki modernizowanego Centrum 

Oświatowego tj. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, bursa przy ulicy 

Słowackiego, internat przy ulicy Gnieźnieńskiej, zaplecze dydaktyczno-sportowe przy 

ul. Wojska Polskiego oraz budynek Centrum Treningowego. Umowę  zawarto 

na kwotę  71.955,00 zł  z czego część  przypadająca na Centrum Oświatowe wyniosła 

57.564,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki na realizację  

przedmiotowej umowy w części dotyczącej niniejszego zadania w kwocie 

57.564,00 zł; 

2. umowę  nr 032.13.2016 z firmą  Dendro Koncept Mateusz Jasion, Skotniki 59, 26-337 

Aleksandrów na wykonanie kompletnego projektu aranżacji zieleni dla zadania pod 

nazwą  „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu 

pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego', 

dla budynku przy ulicy Gnieźnieńskiej 29. Wartość  umowy: 8.610,00 zł. Do dnia 

31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki na realizację  niniejszej umowy w kwocie 

8.610,00 zł. 
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3. umowę  nr 032.12.2016 z firmą  Greenlab Architektura Krajobrazu Beata Paska, 

ul. Zamojska 2/7, 22-437 Labunie na wykonanie kompletnego projektu aranżacji 

zieleni dla zadania pod nazwą  „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego 

W celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego" dla budynków: bursy przy ulicy Słowackiego 11, Powiatowego 

Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Wojska Polskiego 1, zaplecza dydaktyczno-

sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1. Wartość  umowy 7.830,00 zł. Do dnia 

31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki na realizację  niniejszej umowy w kwocie 

7.830,00 zł; 

4. umowa nr 032.15.2016 zawarta z firmą  Ranwers Renata Mordak, ul. Związku Walki 

Młodych 20 lok. 37, 02-786 Warszawa, na przygotowanie przez Wykonawcę  opisu 

i weryfikacji przedmiotu zamówienia, udział  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup i dostawę  wcześniej opisanego i zweryfikowanego 

w/w przedmiotu oraz w imieniu Zamawiającego odbioru dostarczonego sprzętu 

i wyposażenia, odbioru jego montażu oraz weryfikacji pod względem jego 

poprawności z opisem przedmiotu zamówienia. Całkowita wartość  zobowiązań  

z tytułu niniejszej urnowy opiewa na kwotę  30.750,00 zł, z czego w 2016 roku 

przypada kwota 23.370,00 zł, w 2017 roku 3.690,00 zł, w 2018 roku 3.690,00 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki na realizację  niniejszej urnowy 

w kwocie 23.370,00 zł; 

5. umowa nr 032.18.2016 zawarta z firmą  Creative Tower, ul. Żwirki i Wigury 2, 43-330 

Wilamowice na wykonanie opracowania „Studium wykonalności do projektu 

pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu 

pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego'. 

Planowany termin realizacji zadania to 4 tygodnie od daty zawarcia urnowy. 

W związku z koniecznością  wykonania opisu przedmiotu zamówienia, oszacowania 

wartości sprzętu, wyposażenia i przesłania tych danych firmie realizacja zadania 

została przesunięta na rok 2017. Wartość  umowy opiewa na kwotę  5.928,60 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie. 

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań  do dnia 31 grudnia 2016 roku na realizację  

niniejszego przedsięwzięcia wynosi 641.678,77 zł, z czego w 2015 roku zaciągnięto 

zobowiązania na kwotę  14.000,00 zł, na 2016 rok 614.370,17 zł, na 2017 rok 9.618,60 zł, 

na 2018 rok 3.690,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki w łącznej 

kwocie 628.370,17 zł, (z czego w 2015 roku 14.000,00 zł, w 2016 roku 614.370,17 zł), limit 

zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 641.678,77 zł. 
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1.3.2.6. "Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września 

w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa 

i komfortu jazdy uczestników ruchu drogowego (poz. 1.3.2.6). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 80.000,00 zł  i zostały przewidziane na 2017 rok. 

W dniu 20 grudnia 2016 roku zawarto umowę  nr 3037.95.2016 z Gnieźnieńskim Biurem 

Projektowym ROADS & BR1DGES Katarzyna Kolenda, ul. Pstrowskiego 6/18, 62 — 200 

Gniezno na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartości urnowy opiewa na kwotę  

76.260,00 zł  . i realizacja przypada w 2017 roku. Do dnia 31 grudnia 2016 roku 

nie wydatkowano środków na ten cel, limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 

76.260,00 zł. 

1.3.2.7. "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo 

w m. Września" - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 

(poz. 1.3.2.8). 

Okres realizacji zadania to lata 2014-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 1.973.194,00 zł, z tego w 2016 roku to kwota 296.937,00 zł, w 2017 

roku 1.656.183,00 zł. 

W 2015 roku na realizację  niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 

20.074,45 zł. W ramach tej kwoty dokonano inspekcji istniejącej kanalizacji deszczowej 

oraz wykonano podziały przyległych nieruchomości wraz ze sporządzeniem wykazu zmian 

danych ewidencyjnych. W dniu 9 grudnia 2014 roku podpisano umowę  z firmą  PBS „DIT" 

Ryszard Przybył  na wykonanie dokumentacji projektowej zadania majątkowego pod nazwą  

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948 P Września - Gozdowo - Graboszewo 

w m. Września" z terminem wykonania przypadającym na dzień  31 sierpnia 2015 roku. 

Umowa została zawarta na kwotę  ogółem 26.937,00 zł. W 2015 roku aneksowano umowę  

w zakresie terminu wykonania, który po zmianach ustalono na 2016 rok. Kwota wydatków 

w 2016 roku w ramach tej urnowy: 26.937,00 zł. W planie wydatków na 2016 rok 

zabezpieczono środki na wypłatę  odszkodowań  za przejęte grunty na potrzeby rozbudowy 

przedmiotowej drogi. W trakcie 2016 roku wydano niezbędne decyzje administracyjne. 

Realizację  wydatków na ten cel oraz robót budowlanych przewidziano na 2017 rok. 

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań  do dnia 31 grudnia 2016 roku na realizację  

niniejszego przedsięwzięcia wynosi 47.011,45 zł, z czego w 2015 roku zaciągnięto 

zobowiązania na kwotę  20.074,45 zł, w 2016 roku 26.937,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 

roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 47.011,45 zł, (z czego w 2015 roku 20.074,45 zł, 

w 2016 roku 26.937,00 zł), limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 47.011,45 zł. 
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1.3.2.8. "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego 

we Wrześni" - poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w budynku Starostwa 

Powiatowego we Wrześni (poz. 1.3.2.9.). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 160.000,00 zł, z tego w 2016 roku to kwota 64.000,00 zł, w 2017 

roku 96.000,00 zł. 

Na realizację  niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione urnowy: 

1. umowa nr 032.17.2016 zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych „Elbudex", 

61-655 Poznań, Oś. Na Murawie 3A/5 na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego 

sygnalizacji pożaru budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni wraz ze sporządzeniem 

tabeli równoważności do dokumentacji projektowej instalacji przewodowej systemu 

sygnalizacji pożaru Starostwa Powiatowego we Wrześni. Wartość  umowy 2.460,00 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano w ramach tejże umowy kwotę  2.460,00 zł; 

2. umowa nr 032.23.2016 zawarta z firmą  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe TEL-POZ SYSTEM ISKRA sp. z o.o., z siedzibą  w Poznaniu „ul. Krańcowa 

11, 61-022 Poznań. Umowa została zawarta na lata 2016-2017 na łączną  kwotę: 

103.627,50 zł  z czego: w roku 2016 — 40.897,50 zł; w roku 2017 — 62.730,00 zł. I etap 

robót został  zakończony. Planowany termin zakończenia II etapu: 31 marzec 2017. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano w ramach tej umowy kwotę  40.897,50 zł; 

3. urnowa nr 032.22.2016 zawarta z p. Ireneuszem Jeńciem — prowadzącym działalność  

gospodarczą  pod nazwą  Projektowanie i nadzory elektryczne „Proanel" z siedzibą  

w Koninie, ul. Mazurska 2, 62-510 Konin na pełnienie w pełnym zakresie nadzoru 

inwestorskiego nad pracami przy realizacji zadania: „Rozbudowa systemu sygnalizacji 

pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni". Wartość  umowy: 6.396,00 zł  

z czego w 2016 roku 2.460,00 zł; rok 2017 — 3.936,00 zł. Pierwszy etap zakończony, 

drugi planowany jest do 31 marca 2017 roku. Do dnia 31 grudnia 2016 roku w ramach 

tejże umowy wydatkowano kwotę  2.460,00 zł. 

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań  do dnia 31 grudnia 2016 roku na realizację  

niniejszego przedsięwzięcia wynosi 112.483,50 zł, z czego na 2016 rok 45.817,50 zł, 

na 2017 rok 66.666,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki w łącznej 

kwocie 45.817,50 zł  i są  to w całości wydatki poniesione w 2016 roku. Limit zobowiązań  

został  wykorzystany w kwocie 112.483,50 zł. 

1.3.2.9. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych 

opracowań  kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą  e-uslug w powiecie 
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wrzesińskim"- informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno- kartograficznych 

oraz ich udostępnianie w postaci e-usług (poz. 1.3.2.10). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 355.660,00 zł, z tego w 2016 roku to kwota 59.040,00 zł, w 2017 

roku 170.035,00 zł, w 2018 roku 126.585,00 zł. 

Na realizację  niniejszego przedsięwzięcia w 2016 roku zawarto niżej wymienione umowy: 

1. umowa nr 032.8.2016 zawarta z Dorfin Grant Thorton Frąckowiak sp. z O.O. 

na wykonanie studium wykonalności do projektu pn.: „Tworzenie, modernizacja 

i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań  kartograficznych 

i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym 

oraz ich udostępnienie za pomocą  e-usług w powiecie wrzesińskim" na kwotę  

9.840,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku w ramach tejże umowy poniesiono wydatki 

w kwocie 9.840,00 zł; 

2. umowa nr 50.1333.1.34.2016 zawarta z SYSTHERM INFO Sp. z o.o. na wykonanie 

usługi polegającej na konwersji prowadzonych baz danych obejmujących zbiory danych 

przestrzennych dotyczące ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 

tworzenie standardowych opracowań  kartograficznych w skali 1:500 — 1:5000 (BDOT 

500) w celu dostosowania tych baz do nowych przepisów określonych 

w rozporządzeniach na kwotę  49.200,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku w ramach 

tej umowy poniesiono wydatki w kwocie 49.200,00 zł. 

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań  do dnia 31 grudnia 2016 roku na realizację  

niniejszego przedsięwzięcia wynosi 59.040,00 zł, z czego na 2016 rok 59.040,00 zł. Do dnia 

31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 59.040,00 zł  i są  to w całości 

wydatki poniesione w 2016 roku. Limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 

59.040,00 z1. Powiat Wrzesiński w dniu 15 września 2016 roku złożył  wniosek 

o dofinansowanie projektu pt.: »Tworzenie, modernizacja i aktualizacja 

rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań  kartograficznych i tematycznych 

gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich 

udostępnienie za pomocą  e-usług w powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Oś  priorytetowa 

2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, 

Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość  projektu 

2.036.501,34 zł, w tym kwota dofinansowania 1.731.026,13 zł. W budżecie zabezpieczono 

wkład własny na realizację  projektu. 
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1.3.2.10. "Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo — Gaśniczej i Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni" - poprawa bezpieczeństwa 

i ochrony przeciwpożarowej (poz. 1.3.2.11). 

Okres realizacji zadania to lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 2.283.004,20 zł, z czego w 2015 roku to kwota 983.004,20 zł, w 2016 

kwota 0,00 zł, roku 2017 kwota 1.300.000,00 zł. 

W 2015 roku na realizację  niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 

983.004,20 zł. Na powyższą  kwotę  składają  się: wykonanie dokumentacji projektowej 

(184.500,00 zł), roboty budowlane, ziemne i fundamentowe (479.775,01 zł), studzienki 

wodomierzowe (58.406,55 zł), światłowód i instalacja systemu monitoringu (62.950,27 zł), 

wjazd na działkę  (99.261,00 zł), przyłącza: wodociągowo - kanalizacyjne wraz 

z przyłączeniami (70.224,64 zł), podłączono do sieci gazowej (13.126,73 zł), opłacono 

nadzór inwestorski (14.760,00 zł). 

W roku 2016 nie poniesiono wydatków na w/w zadanie. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę  983.004,20 zł  i są  to w całości 

wydatki poniesione w 2015 roku. Limit zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 

983.004,20 zł. 

1.3.2.11. "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września - dotacja dla Gminy 

Września - poprawa bezpieczeństwa (poz. 1.3.2.12). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 30.000,00 zł  i są  to wydatki zaplanowane na 2017 rok. 

Powiat Wrzesiński Uchwałą  nr 155/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

7 listopada 2016 roku udzielił  pomocy finansowej Gminie Września w 2017 roku 

na niniejsze zadanie. Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie zawarto w tym zakresie umowy i nie 

poniesiono na ten cel wydatków. 

1.3.2.12. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo - 

poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego (poz. 1.3.2.13). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 100.000,00 zł, z czego w 2016 roku to kwota 70.000,00 zł, w 2017 

roku to kwota 30.000,00 zł. 

Na realizację  niniejszego przedsięwzięcia w 2016 roku zawarto umowę  nr 3037.74.2016 

z p. Ryszardem Sobczakiem prowadzącym działalność  pod firmą  Zakład Robót Drogowych 

Ryszard Sobczak na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2905P w zakresie budowy 

chodnika w miejscowości Czeszewo. Niniejsza umowa była aneksowana trzykrotnie. 

Aneksem nr J rozszerzono zakres prac oraz zwiększono wynagrodzenie wykonawcy 
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do kwoty 68.873,58 zł. Aneksem nr 3 wydłużono termin ostatecznej realizacji do dnia 

20 stycznia 2017 roku przy jednoczesnym podziale wynagrodzenia w ten sposób, że w 2016 

roku płatność  opiewała na kwotę  67.401,42 zł, w 2017 roku 1.472,16 zł. Do dnia 31 grudnia 

2016 roku w ramach tej umowy opłacono roboty budowlane na kwotę  67.401,42 zł. 

Zatem na realizacje niniejszego przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2016 roku zaciągnięto 

zobowiązania w łącznej kwocie 68.873,58 zł, z czego na 2016 rok przypada kwota 

67.401,42 zł, na 2017 rok kwota 1.472,16 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 

na ten cel kwotę  67.401,42 zł  i są  to w całości wydatki poniesione w 2016 roku. Limit 

zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 68.876,58 zł. 

1.3.2.13. "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym 

we Wrześni w powiązaniu z platformą  ePUAP" - wdrożenie kompleksowego systemu 

obiegu dokumentów w starostwie i zintegrowanie z funkcjonującymi systemami 

teleinformatycznymi, w tym m.in. elektroniczną  platformą  usług administracji 

publicznej (ePUAP) (poz. 1.3.2.15). 

Okres realizacji zadania to lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały 

zaplanowane to kwota 63.501,00 zł, z czego w 2016 roku to kwota 6.396,00 zł, w 2017 roku 

to kwota 10.717,00 zł, w 2018 roku to kwota 46.388,00 zł. 

W dniu 17 października 2016 roku podpisano umowę  z Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. 

z siedzibą  w Toruniu na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Wdrożenie 

kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni 

w powiązaniu z platformą  ePUAP" na kwotę  ogółem 6.396,00 zł. W 2016 roku niniejsza 

umowa została zrealizowana. 

Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę  6.396,00 zł, limit 

zobowiązań  został  wykorzystany w kwocie 6.396,00 zł. 

W dniu 30 listopada 2016 roku został  złożony wniosek o dofinansowanie w ramach 

„Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" — 

Oś  priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1 »Rozwój elektronicznych 

usług publicznych", Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych" 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie 

ze złożonym wnioskiem wartość  realizacji projektu wynosi 387.095,03 zł, w tym kwota 

dofinansowania: 329.030,77 zł, wkład własny: 58.064,26 zł. Termin realizacji projektu 

to okres od 17 października 2016 roku do 31 marca 2018 roku. Do końca 2016 roku konkurs 

nie został  rozstrzygnięty. Planowany, orientacyjny, termin rozstrzygnięcia to czerwiec 2017 

roku. 
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Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 

Na dzień  31 grudnia 2016 roku suma poręczeń  udzielonych przez Powiat Wrzesiński stanowi 

kwotę  18.950.000,00 zł. Jest to w całości poręczenie wykupu obligacji emitowanych przez spółkę  pod 

firmą  „Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  z przeznaczeniem 

na inwestycję  pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego 

dla Szpitala Powiatowego we Wrześni". Niniejszego poręczenia udzielano w latach 2010-2014 

w trzech turach: 

1. W dniu 31 grudnia 2010 roku udzielono poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego 

we Wrześni" Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością. Zgodnie z umową  poręczenia 

odpowiedzialność  poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia jest ograniczona do łącznej 

wysokości 8.000.000,00 zł. Poręczenie udzielono na okres 9 lat od dnia 01.01.2017 roku 

do 31.12.2025 roku. 

2. W dniu 28 czerwca 2013 roku Powiat Wrzesiński poręczył  dodatkowe emisje obligacji przez 

spółkę  pod firmą  „Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  

z przeznaczeniem na w/w inwestycję  na kwotę  4.350.000,00 zł. Planowana spłata obligacji 

niniejszym poręczeniem przypada w latach 2023-2025, w każdym roku po 1.450.000,00 zł. 

3. W dniu 12 listopada 2014 roku Powiat Wrzesiński udzielił  poręczenia dodatkowych emisji 

obligacji przez spółkę  pod firmą  „Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością  z przeznaczeniem na w/w inwestycję  w łącznej kwocie 6.600.000,00 zł. 

Niniejsze poręczenie przypada w latach 2028-2030 po 2.200.000,00 zł  rocznie. 

W trakcie 2016 roku nie udzielono żadnych poręczeń, zatem na koniec 2016 roku łączna wartość  

poręczeń  udzielonych przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę  18.950.000,00 zł. 

Kwota długu 

Kwota długu na dzień  1 styczeń  2016 roku 9.133.823,00 
Rozchody - spłata kredytów od 01 stycznia 2016 

do 31 grudnia 2016 roku 2.433.823,00 

Przychody - z tytułu kredytów od 01 stycznia 2016 
do 31 grudnia 2016 roku 0,00 

Kwota długu na dzień  31 grudnia 2016 roku 6.700.000,00 

Na dzień  1 stycznia 2016 roku kwota długu wynosiła 9.133.823,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 

roku Powiat dokonał  spłaty kredytów w wysokości 2.433.823,00 zł. Kwota długu na dzień  31 grudnia 

2016 roku wynosiła 6.700.000,00 zł. 
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XIFIJL PODSUMOWANIIE 

Podsumowując realizację  budżetu za 2016 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo 

oraz bez zakłóceń. 

66 627 236,95 

- - -J 63 136 568,23 l 

PLAN 

WYKONANIE 

Przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2016 spełnia wymogi art. 269 

ustawy o finansach publicznych. W zestawieniu tabelarycznym i opisowym ujęto w szczególności 

wykonanie dochodów i wydatków z uwzględnieniem stopnia wykonania. Dochody i wydatki Powiatu 

Wrzesińskiego zostały przedstawione w szczegółowości jak w uchwale budżetowej. W części 

opisowej wskazano stopień  realizacji dochodów wraz z uwzględnieniem ich źródeł. Wydatki 

natomiast zostały przedstawione w układzie działów i rozdziałów przy jednoczesnym podziale 

na bieżące i majątkowe z uwzględnieniem poszczególnych grup. Ponadto wydatki ujęto w przekroju 

poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

Sprawozdanie obejmuje także zestawienie zmian w planie wydatków na realizację  programów 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie 

2016 roku, które stanowi załącznik nr 9 do sprawozdania. Zgodnie z zapisem art. 269 pkt 3 ufp 

przedstawiono stopień  zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 dochody ogółem wykonano 

w wysokości 67.388.593,99 zł,  co stanowi 100,56 %  planu, w tym dochody bieżące w wysokości 

63.567.293,31 zł.  Wydatki ogółem wykonano w wysokości 63.136.568,23 zł,  co stanowi 94,76 % 

planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 60.415.279,53 zł.  Na koniec 2016 roku wystąpiła 

nadwyżka budżetowa na poziomie 4.252.025,76 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 

3.152.013,78 zł. Pozwala to stwierdzić, że osiągnięte przez powiat dochody bieżące pokryły wydatki 

bieżące związane z realizacją  zadań  powiatu. Zatem został  spełniony wymóg określony w ad. 242 

ust. 2 ufp. 
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ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 
I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2016 ROK 
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W ujęciu relatywnym w stosunku do planu poziom wykonania dochodów (100,56 %)  był  wyższy 

od poziomu wykonania wydatków (94,76%).  Stwierdza się  zatem, że Zarząd skutecznie pozyskiwał  

dochody przy jednoczesnym zachowaniu procedur oszczędnościowych przy realizacji wydatków. 

Kwota długu na dzień  1 stycznia 2016 roku wynosiła 9.133.823,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 

roku Powiat dokonał  spłaty kredytów w wysokości 2.433.823,00 zł. W trakcie 2016 roku 

nie zaciągnięto kredytu długoterminowego, zatem na dzień  31 grudnia 2016 roku zadłużenie Powiatu 

wynosiło 6.700.000,00 zł. 

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 
BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK 
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Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 100,30 % planu, co w ujęciu nominalnym 

stanowi kwotę  63.567.293,31 zł. Znaczący wpływ na ponadplanowe wykonanie dochodów miały 

bieżące dochody własne Powiatu. W szczególności dotyczyło to dochodów z udziałów powiatu 

w podatku dochodowym zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, które zostały wykonane 

na poziomie o 2,67% wyższym od planu, co w ujęciu nominalnym stanowi kwotę  381.401,85 zł-. 

Dochody te są  ściśle uzależnione od koniunktury gospodarczej w Powiecie Wrzesińskim, a tendencja 

wzrostowa tych wpływów utrzymuje się  od kilku lat. Ma to związek z nowopowstałą  w pobliżu 

Wrześni fabryką  z branży motoryzacyjnej wraz z kooperantami, co w konsekwencji wpłynęło 

na wzrost zatrudnienia i dochodów zarówno mieszkańców, jak i okolicznych podmiotów 

gospodarczych. 

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.821.300,68 zł, co stanowi 105,18 % zakładanego 

planu. Największy udział  w dochodach majątkowych miały dochody z odpłatnego zbycia prawa 

własności, stanowiły one 90,82 % ogółu dochodów majątkowych. Wpływy te zostały wykonane 

na poziomie o 9,15 % wyższym od zakładanego w tym zakresie planu, w ujęciu nominalnym stanowi 

to kwotę  290.838,00 zł. W 2016 roku zainteresowanie podmiotów nieruchomościami na terenie 

Powiatu Wrzesińskiego utrzymało się  na poziomie z 2015 roku, w szczególności dotyczyło to samego 

miasta, jak i jego bliskich okolic. W wyniku tego w trakcie minionego roku sprzedano 22 działki 

położone w Bierzglinku za łączną  kwotę  3.162.791,00 zł. Przy czym 21 z nich przeznaczonych było 

pod tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz mieszkaniowej z usługami. 

Natomiast jedna ze sprzedanych działek według studium uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była pod tereny budowy obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów. Ponadto w 2016 roku sprzedano lokal użytkowy położony w centrum Wrześni 

o powierzchni użytkowej 280,70 m2, kwota wpływu do budżetu 307.880,00 zł. Wykonanie dochodów 

z odpłatnego zbycia prawa własności wskazuje na ciągle rosnące zainteresowanie nieruchomościami 

na terenie Powiatu Wrzesifiskiego, dotyczy to nie tylko gruntów pod zabudowę  mieszkaniową, 

ale także terenów o charakterze gospodarczym. Nadmienić  tu należy, że w 2016 roku wykonano 

dochody w tym zakresie dwukrotnie wyższe niż  w 2015 roku. W ramach dochodów ze sprzedaży 

mienia wykonano także wpływy ze zbycia składników majątkowych w łącznej kwocie 72.282,14 zł. 

Dotyczyło to w dużej mierze sprzedaży sprzętu, który z punktu widzenia działalności jednostek stał  

się  nieefektywny. 

W ramach dochodów majątkowych na 2016 rok zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na zadania 

majątkowe w łącznej kwocie 382.142,00 zł. Były to środki z Województwa Wielkopolskiego 

na zadanie „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania 

i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" 

(80.939,00 zł) z Gminy Września na dwa zadania inwestycyjne, to jest: na zadanie pn.: „Budowa 

chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września" (100.000,00 d) oraz zadanie 

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo — Września — odcinek od km 6+000 
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do km 8+030" (201.203,00 z1). Dotacje te wpłynęły do budżetu Powiatu w łącznej kwocie 

179.271,04 zł, przy czym na zadanie pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego, informacznego 

i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia 

spraw ochrony gruntów rolnych" wpłynęła kwota 79.271,04 zł, natomiast na zadanie „Budowa 

chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września" wpłynęła kwota w pełnej zakładanej 

wysokości. W minionym roku nie została zrealizowana inwestycja drogowa pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2I59P Czerniejewo — Września — odcinek od km 6+000 do km 8+030", zatem nie 

otrzymano dotacji z Gminy Września na ten cel. Ponadto w 2016 roku zrealizowano niezaplanowany 

wpływ środków w kwocie 99.076,50 z1 i była to dotacja ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007 — 2013 na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego 

w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesifiskiego". 

W/w zadanie było realizowane w roku 2015. Po dokonaniu całkowitego rozliczenia w 2016 roku 

pozostała kwota wpłynęła do budżetu. 

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW 
BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK 

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie niższym od planowanego o 4,36 %, co w ujęciu 

nominalnym stanowi kwotę  2.755.393,42 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano nakłady 

na świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.235.016,48 zł), dotacje na zadania bieżące 

(2.319.973,57 zł), obsługę  długu (174.638,62 zł), wydatki na realizację  zadań  z udziałem środków 

z Unii Europejskiej (174.755,90 zł), wydatki jednostek budżetowych (55.510.894,96 zł). 

W ramach wydatków jednostek budżetowych znaczącą  grupę  stanowiły nakłady 

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowiły one 71,69 % tych wydatków. W ramach tych 

środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi 

oraz należności z tytułu umów zlecenie związanych w dużej mierze z realizacją  programu wspierania 

edukacji i sportu. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno - rentowe. 

Znamiennym jest tu fakt, że udział  wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
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w wydatkach jednostek budżetowych w stosunku do roku ubiegłego spadł  o 0,67 %. Spadek ten został  

odnotowany mimo przeprowadzonej w ubiegłym roku regulacji płac w niektórych jednostkach 

organizacyjnych, co wskazuje na to, że stan zatrudnienia jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb 

wynikających z zakresu realizowanych zadań  i służy przede wszystkim stałemu podnoszeniu 

efektywności posiadanych zasobów kadrowych. Zatem można stwierdzić, że wprowadzona reforma 

finansów powiatu przynosi wymierne korzyści. 

Wydatki związane z realizacją  zadań  statutowych pochłonęły kwotę  15.717.129,33 zł, co stanowi 

28,31 % wydatków jednostek budżetowych i udział  tych wydatków jest wyższy od roku poprzedniego 

o 0,67 %. W ramach tych środków poniesiono nakłady na zabezpieczenie energetyczne i rzeczowe 

funkcjonowania jednostek, utrzymanie i remonty cząstkowe dróg, zakup pomocy dydaktycznych 

i wyposażenia jednostek. Ponadto przeprowadzono szereg szkoleń  dla kadry pedagogicznej 

i pozostałych pracowników, zorganizowano piknik naukowy, akcję  letnią  i obozy sportowe 

dla młodzieży z terenu Powiatu Wrzesińskiego. Kontynuowano rozpoczęte w latach ubiegłych 

wyposażanie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne. 

Nie bez znaczenia jest tu duża inicjatywa powiatu w zakresie absorpcji środków zewnętrznych, 

przy udziale których zrealizowano na szeroką  skalę  takie zadania jak: „Realizacja programu 

usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku", „Promowanie selektywnej zbiórki 

odpadów — Drzewko za elektrohnieci". Zadania te niemal wpisały się  na stałe w wachlarz 

podejmowanych inicjatyw przez Powiat. Pozyskano także środki na „Program asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016", dzięki którym możliwe jest fachowe 

wsparcie dla rodzin zastępczych. Ponadto Powiat Wrzesiński w 2016 roku przystąpił  do realizacji 

przedsięwzięcia w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", co przyczyniło 

się  do znacznego wzbogacenia oferty bibliotek szkolnych. 

W zakresie świadczeń  na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę  2.235.016,48 zł, co stanowi 

3,70 % ogółu wydatków bieżących. Znacząca część  z nich to wypłata różnych form pomocy 

dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzin zastępczych 

zawodowych pełniących funkcję  pogotowia rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka 

oraz wychowanków rodzin zastępczych. W 2016 roku po raz pierwszy realizowano wypłaty dodatków 

wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+". W ramach świadczeń  wypłacono 

między innymi diety radnych, kieszonkowe dla wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka 

i Rodziny w Kołaczkowie i Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach. Wydatkowano również  środki 

na świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy i BHP. Ponadto w ramach Powiatowego 

Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży 

wypłacono stypendia motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne, edukacyjno — socjalne, 

motywacyjne za osiągnięcia sportowe oraz Stypendia TALENT. 

Z budżetu udzielono dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.319.973,57 zł, wydatki te stanowią  

3,84 % ogółu wydatków bieżących budżetu. W ramach tych środków niemal 62,85 % to dotacja 
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dla Ośrodka Rewalidacyjno — Edukacyjno — Wychowawczego ARKA prowadzącego zajęcia 

dla wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzieży 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. W zakresie oświaty zrealizowano dotacje dla organów prowadzących szkoły 

niepubliczne o uprawnieniach szkół  publicznych. W obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

przekazano również  dotacje dla organów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej 

oraz dla powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców naszego Powiatu w warsztatach 

terapii zajęciowej na terenie tych powiatów. Spółkom wodnym udzielono dotacji na bieżące 

utrzymanie urządzeń  melioracji wodnych. Udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych 

na realizowanie zadań  z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony 

zdrowia, z zakresu pomocy społecznej, zadań  z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

czy kultury fizycznej. Ponadto udzielono dotacji Gminie Września na prowadzenie biblioteki 

publicznej. Biorąc pod uwagę  zasadę  solidarności społecznej w trakcie 2016 roku udzielono Gminie 

Września, Gminie Kołaczkowo i Gminie Miłosław dotacji na pomoc finansową  w związku 

ze zdarzeniami losowymi (pożary, zniszczenia wskutek nawalnych deszczy i wichur), które dotknęły 

mieszkańców w minionym roku. W ramach realizacji zadań  z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa 

kulturowego udzielono także dotacji dla parafii na prace konserwatorskie polegające na wymianie 

pokrycia dachowego na nawach bocznych kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Pyzdrach. 

Wydatki majątkowe stanowiły w 2016 roku 4,31 % ogółu wydatków budżetu powiatu. 

W 2016 roku kontynuowano podjęte w latach ubiegłych działania mające na celu rozwój szkolnictwa 

zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego. W tym zakresie wykonano dokumentację  

dostosowania stacji transformatorowej do warunków przyłączeniowych, przyłącza energetyczne, 

przygotowano opisy i weryfikacje zamówienia publicznego, analizę  prawną  występowania pomocy 

publicznej w projekcie Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu 

po.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego". Ponadto w odniesieniu 

do zadania pn.: Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu 

po.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" oprócz analizy prawnej 

występowania pomocy publicznej opracowano kompletne wielobranżowe dokumentacje projektowe 

dla budynków objętych inwestycją, wykonano projekty aranżacji zieleni oraz zawarto umowę  

na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z jego weryfikacją  pod względem zgodności 

z zamówieniem. Wydatki na powyższe zadania stanowiły 26,56 % ogółu wydatków majątkowych. 

Ponadto w 2016 roku przeprowadzono modernizację  budynków szkolnych za kwotę  377.934,75 zł. 

W ramach tych środków zmodernizowano klasy lekcyjne i korytarze w Liceum Ogólnokształcącym, 

Zespole Szkół  Politechnicznych, Zespole Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących, a także 

zmodernizowano budynek dydaktyczny w Bierzglinku. Ponadto w zakresie poprawy funkcjonalności 

infrastruktury dydaktycznej wykonano sieć  teleinformatycznej w Zespole Szkół  Zawodowych nr 2 
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oraz przyłącze do węzła ciepinego w starym budynku szkolnym Zespołu Szkół  Politechnicznych. 

Łączna wartość  tych inwestycji opiewa na kwotę  228.968,48 zł. W ramach rozbudowy infrastruktury 

dydaktycznej Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku poniesiono nakłady na dokumentacje projektowe, 

przyłącze energetyczne, ekspertyzy: ornitologiczną  i chiropterologiczną  w związku z realizacją  

zadania pn.: „Tennomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego 

się  we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją  publiczną  oraz pomocą  społeczną" 

oraz na dokumentacje projektowe i studium wykonalności projektu pn.: „Budowa sali gimnastycznej 

dla Zespołu Szkół  Specjalnych przy uL Leśnej 10 we Wrześni". Inwestycje te zlokalizowane 

są  we Wrześni przy ul. Leśnej. W tym celu w 2016 roku zakupiono od SIWL Sp. z o.o. prawo 

użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 3893/24. Łączna kwota 

wydatków poniesionych na zadania w tej lokalizacji to 346.910,88 zł. 

Jednocześnie nadmienia się, że w dniu 8 grudnia 2016 w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 

„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego 

się  we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją  publiczną  oraz pomocą  społeczną" 

(nr umowy o dofinansowanie: RPWP.03.02.01-30-0058/15-00) w ramach „Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Działanie 3.2 Poprawa efektywności 

energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Oprócz tego w trakcie 2016 roku wyposażono placówki oświatowe w sprzęt niezbędny 

do efektywnej realizacji zadań, były to: kserokopiarka, przyczepa rolnicza i centrala telefoniczna 

za łączną  kwotę  55.511,34 zł. W obszarze pomocy społecznej zmodernizowano sieć  kanalizacyjną  

w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz pomieszczenia kuchenne w Domu 

Pomocy Społecznej za kwotę  ogółem 87.520,50 zł. Dla usprawnienia pracy urzędu w zakresie 

realizacji zadań  o charakterze geodezyjnym i kartograficznym w 2016 roku zrealizowano „Zakup 

sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów 

ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" oraz rozpoczęto realizację  

zadania »Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych 

opracowań  kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą  e-usług w powiecie wrzesińskim", łącznie 

na ten cel wydatkowano kwotę  138.311,04 zł. Jednocześnie nadmienia się, że sprzęt pomiarowy 

i informatyczny oraz oprogramowanie zakupione zostały w ramach środków z dotacji z Województwa 

Wielkopolskiego, natomiast na zadanie polegające na tworzeniu, modernizacji i aktualizacji rejestrów 

publicznych Powiat ubiega się  o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 

na lata 2014 — 2020, Oś  priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, cel tematyczny 02. Zwiększenie 
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dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 

poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w 2016 roku wybudowano 

chodniki w Sobiesierniach, Czeszewie i Wrześni przy ul. Czemiejewskiej za łączną  kwotę  

252.744,59 zł. Przebudowano drogę  w Targowej Górce, na co wydatkowano środki w wysokości 

139.744,73 zł  oraz wykonano dokumentacje za łączną  kwotę  76.137,00 zł  i dotyczyło to drogi 

powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września oraz drogi powiatowej 

nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo (budowa ciągu pieszo — rowerowego). 

W celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w budynku Starostwa Powiatowego 

rozpoczęto inwestycję  polegającą  na rozbudowie systemu sygnalizacji pożaru. Pierwszy etap 

pochłonął  w 2016 roku środki w kwocie 45.817,50 zł. W ramach informatyzacji urzędu 

dla usprawnienia obsługi zakupiono niezbędny do tego celu sprzęt komputerowy i oprogramowanie, 

uruchomiono e-usługi dla mieszkańców oraz rozpoczęto wdrażanie kompleksowego systemu obiegu 

dokumentów. Wydatkowano na ten cel środki w kwocie 153.012,58 zł. W trosce o zdrowie 

mieszkańców zakupiono fantom piersi za kwotę  4.150,00 zł. Ponadto zakupiono oprogramowanie 

służące do ewidencji oznakowanych rowerów za kwotę  6.150,00 zł. 

W ramach wspierania inwestycji prowadzonych przez gminy na terenie powiatu przekazano 

dotacje na inwestycje dla Gminy Września na modernizację  monitoringu wizyjnego miasta 

oraz na budowę  sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców dokonano wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie 

do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji. 

Formułując końcowe wnioski dotyczące wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku 

stwierdzić  należy, że zadania powiatu realizowane były z zachowaniem wszelkich standardów 

z jednoczesnym nastawieniem na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Na uwagę  

zasługuje tu wygenerowana nadwyżka operacyjna na poziomie 3.152.013,78 zł, co oznacza, 

że osiągane dochody bieżące pokrywają  z naddatkiem wydatki związane z bieżącą  działalnością. 

Zatem można stwierdzić, że podjęte w latach ubiegłych procedury oszczędnościowe przynoszą  

wymierne efekty. Znamiennym jest tu także fakt, że wykonane dochody majątkowe w kwocie 

3.821.300,68 zł  w zostały przeznaczone na wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 

2.721.288,70 zł, natomiast pozostała kwota (1.100.011,98 zł) pozostała na rachunku bankowym jako 

niewykorzystanie w 2016 roku środki. Wobec tego nasuwa się  tu wniosek, że w minionym roku 

Powiat Wrzesiński przeznaczył  w dochody majątkowe na zadania o charakterze majątkowym. 

Pozwala to stwierdzić, że Powiat Wrzesiński realizuje zadania nałożone nań  ustawą  kompetencyjną  

zachowując przy tym wszelkie standardy dotyczące efektywności ekonomicznej nie tylko w krótkim 

okresie jednorocznego budżetu, ale przede wszystkim uzyskując dochody majątkowe 

(w tym ze sprzedaży mienia) stale pomnaża swój majątek ku lepszej i nade wszystko efektywniejszej 

realizacji zadań  w długim okresie. 
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CWRthiskl 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA,BUDZETU POWIATU WRZESINSKIEGO ZA 2016 ROK 

 

Reasumując można stwierdzić, że wykonanie budżetu w 2016 roku przebiegało pomyślnie 

i pozwoliło na efektywną  realizację  zadań  powiatu. 

STAROSTA 
( ' ' 

c 
Obluzy j nbewiCZ 
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