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II. WYDATKI 

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze 2020 roku (korekta nr 1) dotyczącego wykonania 
wydatków (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), wydatki zaplanowane w kwocie 109.090.931,75 zł 
zostały wykonane w kwocie 47.137.967,27 zł, co stanowi 43,21 °A planu. 
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z tego: 

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 83.149.391,80 zł zostały wykonane w kwocie 
39.725.093,00 zł, co stanowi 47,78 % planu, w tym: 

a. świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.624.260,65 zł zostały 
wykonane w kwocie 1.231.835,67 zł, co stanowi 46,94 % planu, 

b. dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie 4.092.283,20 zł zostały wykonane 
w kwocie 1.963.988,13 zł, co stanowi 47,99 % planu, 

c. obsługa długu zaplanowana w kwocie 650.967,00 zł została wykonana w kwocie 
284.452,91 zł, co stanowi 43,70 % 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 1.845.917,29 zł 
zostały wykonane w kwocie 434.053,38 zł, co stanowi 23,51 % planu, 

e. wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie 73.165.963,66 zł zostały 
wykonane w kwocie 35.525.762,91 zł, co stanowi 48,56 % planu, w tym: 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowane w kwocie 
18.363.531,66 zł zostały wykonane w kwocie 6.608.296,30 zł, co stanowi 35,99 % 
planu, 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 54.802.432,00 zł 
zostały wykonane w kwocie 28.917.466,61 zł, co stanowi 52,77 % planu, 

f. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t przypadające do spłaty 
w danym roku budżetowym zaplanowane w kwocie 770.000,00 zł zostały wykonane 
w kwocie 285.000,00 zł, co stanowi 37,01 % planu, 
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b) wydatki majątkowe zaplanowane w 25.941.539,95 zł zostały wykonane w kwocie 

7.412.874,27 zł, co stanowi 28,58 % planu, w tym: 

a. inwestycje zaplanowane w kwocie 22.812.586,28 zł zostały wykonane w kwocie 

5.836.798,13 zł, co stanowi 25,59 % planu, w tym: 

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

ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie 9.563.987,72 zł zostały wykonane w kwocie 

2.451.370,13 zł, co stanowi 25,63 % planu, 

b. zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 601.044,00 zł nie zostały wykonane, 

w tym: 

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

ust. I pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie 119.878,00 zł nie zostały wykonane, 

c. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowane w kwocie 

600.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 16,67% planu, 
d. wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowana w kwocie 46.515,00 zł 

została wykonana w kwocie 46.515,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, 

e. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 238.834,00 zł 

nie zostały wykonane, 

f. inne wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.408.553,00 zł zostały wykonane 
w kwocie 1.408.553,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, 

bO - dotacje na inwestycje zaplanowane w kwocie 234.007,67 zł zostały wykonane 
w kwocie 21.008,14 zł, co stanowi 8,98% planu, 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. I pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie 234.007,67 zł zostały wykonane w kwocie 
21.008,14 zł, co stanowi 8,98 %. 
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DZIAŁ  010 ROLNICTWO I Ł OWIECTWO 

ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 45.000,00 zł nie został wykonany, w tym: 

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

W rozdziale 01008 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła w dniu 13 grudnia 2018 roku uchwałę nr 12/111/2018 

umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego nr 655/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 
powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym przyznano dotacje na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej 
wg wykazu poniżej: 

• Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach — Obiekt Kscrwerów 2.074,50 zł, 
• Spółka Wodna Targowa Górka 9.885,00 zł, 
• Spółka Wodna Gałęzewice — Sokolniki - Szamarzewo 4.077,45 zł, 
• Spółka Wodna Miłoslaw 6.332,85 zł, 
• Spółka Wodna Gurowo Małe 13.791,78 zł, 
,7 Spółka Wodna Kołaczkowo 8.822,34 zł. 

Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie zawarto umów z w/w spółkami wodnymi. Realizację zadań 
z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych planuje się na II półrocze bieżącego roku. 

Szczegółowy opis w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu. 

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.982,00 zł, co stanowi 
99,64 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 
4.982,00 zł, co stanowi 99,64 % planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.000,00 zł 
został wykonany w kwocie 4.982,00 zł, co stanowi 99,64 % planu. 

W rozdziale 01095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Zakupiono węzę pszczelą w ilości 106 kg. Wydatki w I półroczu 2020 roku realizowane byly 

zgodnie z wnioskami kół pszczelarzy we Wrześni, Nekli, Kołaczkowie, Miłosławiu i Pyzdrach. Koło 
Pszczelarzy we Wrześni otrzymało 35 kg, Miłosławiu — 10 kg, Nekli 25 kg, Kołaczkowie 26 kg oraz 
w Pyzdrach 10 kg węzy pszczelej. 
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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 2020 roku poz. 1219). 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 między 
innymi w Powiatowym programie ochrony środowiska zatwierdzonym uchwałą nr 222/XXXV/2013 
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. 

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 2020 roku, poz. 1219). 

DZIAŁ  020 LEŚNICTWO 

ROZDZIAŁ 02001 GOSPODARKA LEŚNA 

Plan wydatków bieżących w wysokości 100.200,00 zł został wykonany w kwocie 49.744,29 zł, co stanowi 
49,65 % planu, w tym: 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 100.200,00 zł został wykonany w kwocie 
49.744,29 zł, co stanowi 49,65 % planu. 

W rozdziale 02001 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

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

na nich upraw leśnych na podst. art. 7 ust. 12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu 
gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 2001 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. z 2017 roku, poz. 
1867 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. 

39 



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU 

ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU 
SIĘ  WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

NA LATA 2020 -2027 

ROZDZIAŁ 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ  LEŚNĄ  

Plan wydatków bieżących w wysokości 29.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.421,50 zł, co stanowi 
22,14 % planu, w tym: 

1,7  plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 29.000,00 zł został wykonany 

w kwocie 6.421,50 zł, co stanowi 22,14 % planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.000,00 zł 
został wykonany w kwocie 6.421,50 zł, co stanowi 22,14 % planu. 

W rozdziale 02002 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
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 I półroczu 2020 roku zgodnie 
z przedłożonymi przezeń notami księgowymi. Wydatki w podziale na nadleśnictwa kształtują 
się następująco: 

 

Nadleśnictwo Czerniejewo 1.026,00 zł, 

Nadleśnictwo Grodziec 4.478,50 zł, 

Nadleśnictwo Jarocin 917,00 zł. 
Realizacja pozostałych wydatków planowana jest w II półroczu bieżącego roku. 

DZIAŁ  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

ROZDZIAŁ 60001 KRAJOWE PASAŻ ERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE 
Plan wydatków bieżących w wysokości 183.000,00 zł został wykonany w kwocie 91.500,00 zł, co stanowi 
50,00 % planu, w tym: 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 183.000,00 zł został wykonany w kwocie 
91.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. 

W rozdziale 60001 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 84/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku udzieliła 

pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego 
pn. „ Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych — dofinansowanie 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)". W dniu 20 grudnia 2019 roku podpisano z Województwem 
Wielkopolskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na lata 2020-2022. 
Zgodnie z umową w 2020 roku Powiat Wrzesiński udzieli dotacji w kwocie 183.000,00 zł, w 2021 roku 
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w kwocie 188.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 193.000,00 zł. W I półroczu bieżącego roku zgodnie 

z zawartą umową przekazano 2 transze dotacji w łącznej kwocie 91.500,00 zł. 

Szczegółowy opis w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu. 

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT MOROWY 

Plan wydatków bieżących w wysokości 130.000,00 zł nie został wykonany, w tym: 

, plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 130.000,00 zł nie został wykonany, 

w tym: 

, plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 130.000,00 zł 

nie został wykonany. 

W rozdziale 60004 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Zabezpieczono środki na wykonanie analizy przepływów pasażerów wraz z opracowaniem Planu 

Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego oraz na dopłaty do przewozu osób 
w komunikacji otwartej. 

W dniu 21 maja 2020 roku Wojewoda Wielkopolski ogłosił konkurs na nabór wniosków o objęcie 
dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

przewidzianych na rok 2020 zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z treścią ogłoszenia 

w okresie od dnia 01.04.2020 roku do 31.12.2020 roku dopłatę ustala się w kwocie 3,00 zł 
do 1 wozokilometra przewozu. Natomiast warunkiem uzyskania w/w dopłaty jest sfinansowanie 
ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty 

deficytu czyli w naszym przypadku 0,35 groszy do każdego 1 wozokilometra. Powiat Wrzesiński złożył 

wniosek o objęcie dopłatą w roku 2020 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi dla dwóch linii 

komunikacyjnych relacji: 

- linia nr 5 Pyzdry — Kaczanowo — Września, 

- linia nr 4 Pyzdry — Gorazdowo — Bieganowo — Września. 

W dniu 30 czerwca 2020 roku podpisana została umowa nr 10.4/20 o objęciu dopłatą ze środków 

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy 
Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Wrzesińskim. Łączna kwota dofinansowania wynosi 

90.216,00 zł, środki własne powiatu 10.525,20 zł. Łączna ilość wozokilometrów w okresie 

dofinansowania tj. od 01.07.2020 roku do 31.12.2020 roku wynosi 30.072 wozokilometrów, 
co w podziale na poszczególne linie komunikacyjne wynosi: 

- linia nr 5: 22.512 wozokilometrów 
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- linia nr 4: 7.560 wozokilometrów 

Łączna wartość zadania wynosi: 100.741,20 zł. 

Na podstawie uchwały nr 132/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została podpisana umowa z firmą WAMA Maciej 
Walicki, siedziba: Pyzdry ul. Niepodległości 66/9, na łączną kwotę 100.741,20 zł z tego 90.216,00 zł 
stanowi kwota dofinansowania a 10.525,20 zł wkład własny powiatu. 

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.015.635,00 zł został wykonany w kwocie 522.743,64 zł, 
co stanowi 25,93 % planu, w tym: 

, plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.015.635,00 zł został wykonany 
w kwocie 522.743,64 zł, co stanowi 25,93 % planu, w tym: 

, plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

2.015.635,00 zł został wykonany w kwocie 522.743,64 zł, co stanowi 25,93 % planu. 
Plan wydatków majątkowych w wysokości 8.522.201,46 zł został wykonany w kwocie 1.452.701,00 zł, 
co stanowi 17,05 % planu, w tym: 

, plan inwestycji w wysokości 7.113.648,46 zł został wykonany w kwocie 44.148,00 z1, 
co stanowi 0,62 % planu, 

, plan innych wydatków majątkowych w wysokości 1.408.553,00 zł został wykonany w kwocie 

1.408.553,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 60014 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

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

2.015.635,00 zł  został wykonany w kwocie 522.743,64 zł, co stanowi 25,93 % planu. 

Kwotę 103.591,91 zł wydatkowano przede wszystkim na zakup kruszywa i grysu, emulsji 
asfaltowej, paliwa, wyposażenia do promu, oleju i filtrów, gazu w butli, narzędzi i części zamiennych, 
opon, znaków drogowych. 

Kwotę 1.061,28 zł wydatkowano na opłacenie energii elektrycznej zużytej przez sygnalizacje świetlne. 
W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 94.508,50 zł, z czego: 

a. naprawa sygnalizacji świetlnej 1.163,58 zł, 

b. naprawa pilarki 729,99 zł, 

c. remonty cząstkowe dróg 66.398,09 zł, 

d. remont chodnika w m. Grzybowo 26.216,84 zł. 
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W pierwszej polowie 2020 roku największe nakłady finansowe związane z wydatkami remontowymi 

były przeznaczone na wykonywanie remontów nawierzchni jezdni masą „na gorąco". Remonty 
te wykonywał Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, a ich łączny koszt wyniósł 66.398,09 zł. 
W ramach tej kwoty wyremontowano następujące drogi powiatowe: 

1)Gmina Września 

- droga powiatowa nr 2940P Gutowo Małe - Gułowo Wielkie 36,84 m2  (3.171,93 zł), 

- droga powiatowa nr 2942? Grzybowo - Sędziwojewo 3,0 t (2.140,20 z1)*, 

- droga powiatowa nr 2 I 59P N. Folwark - Radomice 35,49 m2  (3.468,97z1), 

- droga powiatowa nr 2925? Osowo - N. W Królewska 3,5 (2.496,90 zł) *, 
2) Gmina Kołaczkowo 

- droga powiatowa nr 2916? Żydowo - Sokolniki 85,00 m2  (6.380,18 z1), 
- droga powiatowa nr 2917? Kołaczkowo - Zieliniec 12,69 m2  (1.311,13 zł), 
- droga powiatowa nr 2922? Bieganowo - Sokolniki 24,68 m2  (2.549,94 zł), 
- droga powiatowa nr 3070? Sokolniki - Galgewice 167,24 m2  (14.249,55 zł), 

3) Gmina Nekla 

- droga powiatowa nr 3662? gr. powiatu - Stroszki 35,95 m2  (3.012,12 zł), 

- droga powiatowa nr 2933? T Górka - Stępocin 41,44 m2  (3.535,44 z1), 
- droga powiatowa nr 2935? Gąsiorowo - Kokoszki 41,73 m2  (3.405,77 z1), 

4) Gmina Miłosław 

- droga powiatowa nr 290812.  Samice - Mikuszewo 68,76 m2  (5.504,11 zł), 

- droga powiatowa nr 2918? Lipie - Krzywa Góra 43,40 m2  (3.297,63 zł), 
5) Gmina Pyzdry 

- droga powiatowa nr 2902? R. Komorska - Lisewo 53,91 m2  (3.713,32 zł), 

- droga powiatowa nr 4180? Lisewo - Ciemierów 108,24 m2  (8.160,90 zł). 
* remont cząstkowy nawierzchni bez obcinania krawędzi mieszanką mineralno -  asfaltową 

W II połowie 2020 roku realizowane będą remonty chodników i przepustów. 

Kwotę 69.223.79 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020, 
w tym: 

• gmina Kołaczkowo 13.737,84 zł, 

gmina Miłosław 16.013,84 zł, 

• gmina Nekla 7.255,88 zł, 

• gmina Pyzdry 11.877,62 zł, 

• gmina Września 16.035,41 zł, 

• miasto Września 4.303,20 zł. 
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Natomiast kwotę 235.01118 zł wydatkowano między innymi na utrzymanie sygnalizacji świetlnej 

i przeprawy promowej, wywóz odpadów, wynajem miejsc postojowych, podcinanie drzew i krzewów, 

wykonanie barier ochronnych, frezowanie pni, sprzątanie ulic, wycinkę krzewów, przeglądy sprzętu 

drogowego, najem działki, wykaszanie poboczy, aktualizację ewidencji dróg, usługi koparką, ładowarką 
i podnośnikiem, przeniesienie mchów i porostów, wymianę instalacji elektrycznej w ciągniku 
i demontaż kół Opłacono ubezpieczenie mienia służącego do realizacji zadań powiatu z zakresu dróg 
i transportu (dotyczy pojazdów wykorzystywanych przez pracowników wykonujących zadania 
drogowe, ubezpieczenie promu), wydatkowano środki na opłatę za świadectwo zdolności żeglugowej 
dla promu oraz opłatę ewidencyjną od badania technicznego pojazdów. Na powyższe wydatkowano 
kwotę 18.971,98 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 375,00 zł na podatek od środków transportowych. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 8.522.201,46 zł został wykonany w kwocie 1.452.701,00 zł, 
co stanowi 17,05 % planu, w tym: 

• plan inwestycji w wysokości 7.113.648,46 zł został wykonany w kwocie 44.148,00 z1, 
co stanowi 0,62 % planu, 

• plan innych wydatków majątkowych w wysokości 1.408.553,00 zł został wykonany w kwocie 

1.408.553,00 zł, co stanowi 100,00 4)70 planu. 

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na niżej wymienione zadania: 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2I62P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa 
ciągu rowerowo - pieszego" plan w wysokości 1.314.151,51 zł nie został wykonany. 

Dnia 14 listopada 2019 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została 
zawarta z p. Michałem Nowaczykiem prowadzącym działalność pod nazwą BUD-MIX 

BUDOWNICTWO Michał Nowaczyk umowa nr 273.63.2019. Ww. umowa została zawarta 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na kwotę 793.900,24 zł. W dniu 2 lipca 2020 roku podpisano aneks 
do umowy zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 885.634,26 zł. Realizacja 

niniejszego zadania majątkowego objęła swym zakresem odcinek o długości 950 m i polegała 
na: 

• budowie ciągu pieszo — rowerowego z brukowej kostki betonowej bezfazowej, 

• wykonaniu zjazdów indywidualnych, 

• wykonaniu ścieku przykrawężnikowego, 

wykonaniu wpustów ulicznych, 

s/ wykonaniu oznakowania. 

Na realizację przedsięwzięcia uzyskano pomoc finansową z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Pomoc finansowa wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych. 
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2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymyslawice - Chwalibogowo - Osowo" plan 
w wysokości 3.783.477,79 zł został wykonany w kwocie 31.848,00 zł, co stanowi 0,84 % planu. 
Dnia 12 grudnia 2019 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została 
zawarta z Firmą Budowlano-Usługową EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy umowa 
nr 273.64.2019. Ww. umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 3.194.442,96 zł. Realizacja 
niniejszego zadania majątkowego objęła swym zakresem odcinek o długości 3000 m i polegała 
na: 

‚ł poszerzeniu jezdni o nawierzchni asfaltowej do 6,00 m, 

V wzmocnieniu jezdni poprzez ułożenie dwóch warstw z betonu asfaltowego (warstwy 
wiążącej oraz warstwy ścieralnej), 

+7  budowie chodników o długości 180 m, 

‚ł przebudowie zjazdów, 

,ł wykonaniu rowów i poboczy, 

wykonaniu oznakowania, 

•07  budowie zatoki autobusowej. 

Na dzień sporządzania informacji inwestycja jest na etapie odbioru i rozliczenia 
powykonawczego. W I półroczu bieżącego roku wydatkowano środki w wysokości 
31.848,00 z1 na usunięcie drzew oraz wykonanie badań oznaczenia składu ziarnowego 
kruszywa. 

Na realizację przedsięwzięcia uzyskano pomoc finansową z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Pomoc finansowa wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych. 

3) „Modernizacja chodnika w miejscowości Targowa Górka" plan w wysokości 23.616,00 zł 
nie został wykonany. 

Dnia 3 czerwca 2020 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została 
zawarta umowa z Zakładem Drogowym Sp. z o.o. na kwotę 23.448,84 zł. Termin wykonania 
całości przedmiotu umowy został określony do 31 lipca 2020 roku. Niniejsze zadanie 
majątkowe realizowane jest na odcinku o długości 0,230 km, a zakres ww. zadania obejmuje: 

, rozebranie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej (szara cegła 
10x20x6cm) ze złożeniem do ponownego ułożenia, 

.7 rozebranie obrzeży chodnikowych 6x20 [cm] oraz ich ponowne ułożenie na podsypce 
cementowo - piaskowej, 

, uzupełnienie istniejącej podbudowy podsypką cementowo- piaskową grubości średnio 
7 cm oraz ponowne ułożenie nawierzchni chodnika kostką z rozbiórki. 
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Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego na terenie Gminy 
Nekla. 

4) „Instalacja radarowych wyświetlaczy przy drodze powiatowej nr 2922P w miejscowości 
Bieganowo" plan w wysokości 14.960,50 zł został wykonany w kwocie 12.300,00 d, 
co stanowi 82,22% planu. 

Dnia 12 lutego 2020 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została 
zawarta z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem „3D" Sp. z o.o. umowa nr 3037.4.2020. 
Przedmiotowe zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego i obejmowało 
zakup radarowego wyświetlacza prędkości zasilanego solarnie wraz z elementami 
niezbędnymi do jego montażu, przygotowaniem podłoża, fundamentem, montażem, kalibracją 
i uruchomieniem. 

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Gminy Kołaczkowo. 

5) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 290IP Zapowiednia — Wrqbczynek — Zagórów" 
plan w wysokości 1.977.442,66 zł nie został wykonany. 

Niniejsze zadanie majątkowe będzie realizowane w II połowie 2020 roku na odcinku 
o długości 2,550 km. Inwestycja obejmuje jedynie prace związane z nawierzchnią jezdni 
(poszerzenie, warstwa wyrównawcza oraz ścieralna) oraz roboty towarzyszące (wykonanie 
poboczy, odmulenie rowów, wycinka drzew, karczowanie krzewów, wykonanie zjazdów). 
Na dzień 30 czerwca 2020 roku trwało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego. 

Na realizację przedsięwzięcia powiat ma uzyskać pomoc finansową z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Pomoc finansowa wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych. Ponadto zadanie 
współfinansowane będzie ze środków dotacji z Gminy Pyzdry w kwocie 100.000,00 zł. 

Plan innych wydatków majątkowych w wysokości 1.408.553,00 zł został wykonany w kwocie 
1.408.553,00 zł, co stanowi 100,00 ')/0 planu. 

W 2019 roku Powiat Wrzesiński podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych zadania majątkowego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice 
- Chwalibogowo - Osowo". W ubiegłym roku do budżetu wpłynęła kwota 3.325.218,00 zł. 
Po wyłonieniu wykonawcy wartość dofinansowania uległa umniejszeniu do kwoty 1.916.665,00 zł. 
W związku z powyższym kwotę 1.408.553,00 zł zwrócono na rachunek bankowy dotującego zgodnie 
z zawartą umową. 
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DZIAŁ  630 TURYSTYKA 

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 
Plan wydatków bieżqcych w wysokości 1.956,00 zł został wykonany w kwocie 978,00 zł, co stanowi 
50,00 % planu, w tym: 

, plan wydatków jednostek budżetowych w 1.956,00 zł został wykonany w kwocie 978,00 zł, 
co stanowi 50,00 % planu, w tym: 

, plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.956,00 zł 
został wykonany w kwocie 978,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. 

W rozdziale 63003 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Opłacono składkę członkowską za I półrocze 2020 roku w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny 

"Szlak Piastowski w Wielkopolsce". Uchwałą nr 73/XII/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rada Powiatu 
wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do ww. stowarzyszenia. 

DZIAŁ  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 
Plan wydatków bieżqcych w wysokości 885.566,00 zł został wykonany w kwocie 173.043,27 zł, 
co stanowi 19,54 % planu, w tym: 

, plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 885.566,00 zł został wykonany w kwocie 
173.043,27 zł, co stanowi 19,54 % planu, w tym: 

..7 plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 69.146,00 zł został 
wykonany w kwocie 33.471,00 zł, co stanowi 48,41 % planu, 

.7 plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 
816.420,00 zł został wykonany w kwocie 139.572,27 zł, co stanowi 17,10 % planu. 

W rozdziale 70005 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
W tym rozdziale realizowane są zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji 

rządowej realizowane przez powiat. 

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rzudowej zleconych ustawami w wysokości 
205.546,00 zł został wykonany w kwocie 55.056,22 zł, co stanowi 26,79 % planu. 

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 
33.471,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki 
nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Kwotę 396.40 zł wydatkowano 
na konserwację urządzeń elektrycznych i systemu alarmowego budynku położonego przy ul. Kościuszki 
14. Na usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwo prawne w zakresie regulacji 
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i ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa 
wydatkowano 9.975,00 zł. Zlecono uprawnionemu geodecie wykonanie prac geodezyjno-

kartograficznych związanych z: 

• regulacją stanu prawnego działek parcelacyjnych nr 8A i 8B, położonych w Bierzglinku, gmina 
Września — kwota  1J 68,50 zł, 

• regulacją stanu prawnego działki ewidencyjnej nr 355/1, położonej w Węgierkach, gmina 
Września — kwota  1.156,20 zł, 

• rozliczeniem księgi wieczystej nr PO1F/00001477/5 — kwota: 400.00 zł.  

Natomiast kwotę 3.997,50 zł wydatkowano na sporządzenie przez uprawnionego rzeczoznawcę 
majątkowego, operatu: 

,7  określającego wartość rynkową prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu 
Skarbu Państwa położonego we Wrześni, gmina Września, oznaczonego geodezyjnie jako 
działka ewidencyjna nr 1145/2, w celu jej sprzedaży, 

• ustalającego jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Skarbu Państwa związane z ustanowieniem 
służebności drogi koniecznej przez działkę oznaczoną geodezyjnie nr 214/3 położoną 
w Krzywej Górze, gmina Kołaczkowo, 

• określającego wartość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym za nieruchomości 
stanowiące własność Skarbu Państwa, oznaczone geodezyjnie jako działki ewidencyjne 
nr 358/8, 362/3, 362/5, 362/4 położone w Węgierkach, gmina Września. 

Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków będących własnością Skarbu Państwa, na co wydatkowano 
kwotę 525,00 zł. Kwotę 2.665,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa. Kwotę 1.301,62 zł wydatkowano na opłaty od wniosku o ustanowienie kuratora 
oraz zaliczki na wydatki związane z ustanowieniem kuratora procesowego dla Tonsil S.A. w likwidacji, 
uiszczenie opłaty za wpis sądowy od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2019 roku, pokrycie zaliczek komorniczych 
w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne przeciwko dłużnikom będącym użytkownikami 
wieczystymi gruntu Skarbu Państwa. 

Plan wydatków bieżqcych zadań własnych powiatu w wysokości 680.020,00 zł został wykonany 
w kwocie 117.987,05 zł, co stanowi 17,35 % planu. 

Na opłaty za media wydatkowano kwotę 72.438,70 zł. W zakresie usług remontowych 
wydatkowano kwotę 4.012.00 zł na konserwację instalacji elektrycznej oraz systemu monitoringu 
wizyjnego. Kwotę 13.099,64 zł wydatkowano na obsługę kotłowni, czynności pomiarowe c.o., 
odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne budynków stanowiących własność Powiatu 
Wrzesińskiego, opublikowanie w prasie ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 
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nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku. Na ubezpieczenie mienia 

wydatkowano kwotę 11.650,00 zł. Podatek od nieruchomości to wydatek w kwocie 3.198,00 zł, 

natomiast podatek rolny to wydatek w kwocie 362,00 zł. Za kwotę 2.996,90 zł uiszczono opłatę roczną 
za rok 2020 z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Gminy Września położonego we Wrześni 

przy ul. Leśnej, oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 3893/17, 3893/24, 3893/27, którego 
użytkownikiem wieczystym jest Powiat Wrzesiński oraz dokonano odpłatności za gospodarowanie 

odpadami do Gminy Września. Na podatek VAT wydatkowano kwotę 9.448,08 zł. Kwotę 781,73 zł 

przeznaczono na uiszczenie opłaty za pozew, opłaty sądowej od skargi na decyzję Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku IR-IV.7721.371.2019.7, zaliczki na wydatki komornika 
w sprawie przeciwko dłużnikowi. 

DZIAŁ  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁ UGOWA 

ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI ł KARTOGRAFII 

Plan wydatków bieżących w wysokości 156.700,00 zł nie został wykonany, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 156.700,00 zł nie został wykonany, 

w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

156.700,00 zł nie został wykonany. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 134.070,00 zł nie został wykonany, z tego: 

,7  plan na inwestycje w wysokości 134.070,00 zł nie został wykonany, w tym: 

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

I pkt 2 i 3 w wysokości 134.070,00 zł nie został wykonany. 

W rozdziale 71012 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego środki finansowe w wysokości 155.500,00 zł zostały 
przeznaczone w kwocie 129.150,00 zł na realizację umowy Nr ND.032.1.2020, której przedmiotem 

opracowania jest utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy 
danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
(GESUT) poprzez wprowadzenie brakujących elementów oraz atrybutów na podstawie materiałów 

zgromadzonych w PZGIK na obszarze obrębu ewidencyjnego CHLEBOWO, CHRUSTOWO, 

GORZYCE, KĘBŁOWO, KOZUBIEC, MIKUSZEWO, NOWA WIEŚ PODGÓRNA, PALCZYN, 

RUDKI zawartej w dniu 20 kwietnia 2020 roku z firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mirosław 
Goławski z siedzibą w Gutowie Wielkim 4, 62-302 Węgierki. Termin realizacji umowy 27 listopad 
2020 roku. W dniu 3 lipca 2020 roku zawarto kolejną umowę z firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne 
Mirosław Goławski z siedzibą w Gutowie Wielkim, gdzie przedmiotem opracowania jest utworzenie 
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bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych infrastruktury 
informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) poprzez 
wprowadzenie brakujących elementów oraz atrybutów na podstawie materiałów zgromadzonych 
w PZGIK na obszarze obrębu ewidencyjnego BIALE PIĄ TKOWO, BIECHOWO, KSIĄŻNO, 
SKOTNIK1 — wartość prac to kwota 18.350,00 zł. Termin realizacji umowy 27 listopad 2020 rok. 
Pozostałe środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł zostaną przeznaczone na zlecenie uprawnionym 
geodetom wykonania prac geodezyjno-kartograficznych zwi7anych z dokonaniem podziałów 
geodezyjnych nieruchomości. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 
administracji rządowej realizowane przez powiat. 

Plan wydatków bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.200,00 zł nie został wykonany. 
Zaplanowano środki na przeprowadzenie sprawdzającej klasyfikacji gruntów, wydatki realizowane 

będą w II półroczu 2020 roku. 

Wydatki na inwestycje zostały zaplanowane na realizację zadania pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych 
rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego". 

Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 89/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku wyrażono zgodę 
na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych 
rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego", ubiegającego o dofinansowanie z 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. Wniosek o dofinansowanie o numerze RPWP.02.01.02-30-0001/19 został 
złożony 25 listopada 2019 roku. W dniu 4 czerwca 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie 
projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.02.01.02-30-0001/19-00. Całkowita 
wartość projektu opiewa na kwotę 1.908.038,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 1.621.832,30 zł, 
wkład własny Powiatu Wrzesińskiego 286.205,70 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2019-2021. 
Plan wydatków na 2020 rok to kwota 134.070,00 zł.  W pierwszym półroczu bieżącego roku nie 
wydatkowano środków na realizację niniejszego zadania. 

W dniu 3 lipca 2020 roku zawarto umowę na zakup i dostawę wraz z wdrożeniem aplikacji 
komputerowej rozszerzającej funkcjonalność użytkowanego przez Zamawiającego Systemu Informacji 
Przestrzennej GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa oraz GEO-INFO EGiB, na potrzeby Internetowej 
obsługi projektantów wraz z internetową obsługą narad koordynacyjnych, Internetową obsługą 
rzeczoznawców majątkowych, aktualizacji baz danych za pomocą narzędzia dla Wykonawców, modułu 
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do administrowania systemem oraz modułu umożliwiającego automatyczną generację pliku GML 
na kwotę 78.720,00 zł. 

Ź ródłem finansowania wydatków są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz środki 
własne Powiatu Wrzesińskiego. 

ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY 

Plan wydatków bieżących w wysokości 471.000,00 zł został wykonany w kwocie 187.234,19 zł, 
co stanowi 39,75 % planu, z tego: 

• plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 500,00 zł nie został wykonany, 
• plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 470.500,00 zł został wykonany 

w kwocie 187.234,19 zł, co stanowi 39,79 % planu, z tego: 

• plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 405.456,00 zł został 
wykonany w kwocie 158.530,26 zł, co stanowi 39,10 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 
65.044,00 zł został wykonany w kwocie 28.703,93 zł, co stanowi 44,13 % planu. 

W rozdziale 71015 zadania realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Plan wydatków bieżących w wysokości 471.000,00 zł został wykonany w kwocie 187.234,19 zł, 
co stanowi 39,75 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 500,00 zł i nie został 
wykonany. Środki zaplanowane na świadczenia wynikające z przepisów BHP. Realizacja planowana 
jest na drugie półrocze. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pracownika 
niepodlegającego mnożnikowemu systemowi wynagrodzeń, pracownikom służby cywilnej 
oraz nagrody. 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 405.456,00 zł został wykonany w kwocie 158.530,26 zł,  co stanowi 39,10 % 
planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
65.044,00 zł  został wykonany w kwocie 28.703,93 zł,  co stanowi 44,13 %  planu. Zakupiono materiały 
biurowe, przemysłowe, program antywirusowy oraz środki czystości za kwotę 1.739.63 zł. Na energię 
elektryczną, ciepiną, wodę wydatkowano kwotę 3.686.17 zł. Naprawa instalacji wodnej oraz 
konserwacja klimatyzatorów to koszt 430.50 zł. Wywóz nieczystości stałych, usługi prawne, przesyłki 
pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, sprzątanie pomieszczeń, wykonanie osłony z plexi oraz opłaty 
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bankowe to wydatek 12.990.80 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1.28323 zł. 
Kwotę 2.575,27 zł wydatkowano na delegacje pracownicze oraz ryczałt za przejazdy lokalne. Na odpis 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 5.23113 zł. Kwotę 303.00 zł 
wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości. Opłata z tytułu trwałego zarządu to wydatek 
w kwocie 463.20 zł. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest 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 171.800,00 zł został wykonany w kwocie 85.900,02 zł, co stanowi 
50,00 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 171.800,00 zł został wykonany 
w kwocie 85.900,02 zł, co stanowi 50,00 °A planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 171.800,00 zł został 
wykonany w kwocie 85.900,02 zł, co stanowi 50,00 % planu. 

W rozdziale 75011 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Plan wydatków bieżących w wysokości 171.800,00 zł został wykonany w kwocie 85.900,02 zł, co stanowi 
50,00 % 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 171.800,00 zł, 
został wykonany w kwocie 85.900,02 zł,  co stanowi 50,00 % planu. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 
administracji rządowej realizowane przez powiat. 

ROZDZIAŁ 75019 RADY POWL4TÓW 

Plan wydatków bieżących w wysokości 380.000,00 zł został wykonany w kwocie 163.345,32 zł, 
co stanowi 42,99 % planu, w tym: 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 332.000,00 zł został wykonany 
w kwocie 161.878,31 zł, co stanowi 48,76 % planu, 

,7 plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 48.000,00 zł został wykonany w kwocie 
1.467,01 zł, co stanowi 3,06 % planu, w tym: 
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• plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 48.000,00 zł 
został wykonany w kwocie 1.467,01 zł, co stanowi 3,06 % planu. 

W rozdziale 75019 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe 

Starostwo Powiatowe 
Wydatkowano środki w kwocie 161.878.31 zł na diety oraz delegacje dla radnych Rady Powiatu 

Wrzesińskiego. Za kwotę 1.227.01 zł dokonano zakupu kwiatów oraz artykułów spożywczych 
w związku z organizacją sesji oraz komisji Rady Powiatu. Środki w kwocie 240 00 zł wydatkowano 
na usługi cateringowe. 

ROZDZIAL 75020 STAROSTWA POWIATOWE 

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 13.589.036,00 zł został wykonany w kwocie 
6.960.867,34 zł, co stanowi 51,22 % planu, w tym: 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 30.500,00 zł został wykonany 
w kwocie 14.350,90 zł, co stanowi 47,05 % planu, 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 13.558.536,00 zł został wykonany 
w kwocie 6.946.516,44 zł, co stanowi 51,23 % planu, w tym: 

• plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.352.096,00 zł został 
wykonany w kwocie 5.664.325,11 zł, co 54,72 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 
3.206.440,00 zł został wykonany w kwocie 1.282.191,33 zł, co stanowi 39,99 % planu. 

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 87.000,00 zł nie został wykonany, w tym: 
plan wydatków na inwestycje w wysokości 87.000,00 zł nie został wykonany. 

W rozdziale 75020 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 30.500,00 zł został 
wykonany w kwocie 14.350,90 zł,  co stanowi 47,05 %  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 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 cieple napoje. 
Dla pracowników w biurze wodę wydaje się, gdy temperatura na stanowisku pracy osiągnie 
lub przekroczy 28 stopni Celsjusza): 
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, zakup posiłków profilaktycznych, kwota 1.334,63 zł; 

s7  ekwiwalenty dla pracowników na stanowiskach robotniczych za pranie odzieży roboczej, 
używanie odzieży własnej oraz jej pranie. Wydatki poniesione na podstawie art 2377 554 
i art. 2379  p i p 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 — kwota 2.610,40 zł,; 

,	 zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników, podstawa 
prawna: art. 2377  § 1 Kodeksu Pracy: 4.892,82 zł; ponadto w związku z COVID-19 w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa pracowników wydatkowano 3.863,05 zł na rękawiczki lateksowe, 
nitrylowe i winylowe oraz przyłbice ochronne; 

, refundacja za okulary korygujące wzrok, na podstawie Zarządzenia Nr 20/2007 Starosty 
Wrzesińskiego z dnia 15 października 2007 roku - kwota 1.650,00 zł (11 pracowników). 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 10.352.096,00 zł 
został wykonany w kwocie 5.664.325,11 zł,  co stanowi 54,72 % planu. Dokonano wypłat wynagrodzeń, 
nagród jubileuszowych, ekwiwalentów i odpraw emerytalnych. Wydatkowano środki na dodatkowe 
wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 
od naliczonych wynagrodzeń. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
3.206.440,00 zł  został wykonany w kwocie 1.282.191,33 zł,  co stanowi 39,99 % planu. Dokonano 
zakupu materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 407.955.85 zł. Zakupiono między 
innymi pudła na dokumenty w związku z COVID-19, opryskiwacze, preparaty do dezynfekcji rąk, 
druki do rejestracji pojazdów, prawa jazdy, klimatyzator do serwerowni na parterze, akcesoria 
do telefonów, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, prasę, artykuły i materiały przemysłowe, 
remontowe elektryczne, spożywcze, kwiaty, materiały do plotera, akcesoria samochodowe, 
komputerowe, zestaw do podpisu elektronicznego. Na energię elektryczną, ciepiną, wodę wydano 
81.005.51 zł. Konserwacja systemów: przeciwwłamaniowego, monitoringu wizyjnego, sieci 
telefonicznej, instalacji elektrycznej, to wydatek w kwocie 7.678.52 zł. Przeprowadzono badania 
wstępne pracowników nowozatrudnionych, badania kontrolne dla pracowników przebywających 
na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni, badania okresowe. W I półroczu 2020 roku wykonano 
badania 24 osobom. Na powyższe badania wydatkowano kwotę 2.561,00 zł. Wywóz nieczystości, 
odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, koszty przesyłki, wykonanie pieczątek, tabliczek 
informacyjnych, czyszczenie plotera, dorobienie kluczy, najem placu na parking, usługa telewizyjna, 
mycie samochodu, dzierżawa łącza, wykonanie osłon z plexi w związku z zabezpieczeniem przed 
zakażeniem COVID-19, przegląd techniczny budynków, przedłużanie certyfikatów kwalifikowanych, 
utrzymanie domeny, pomoc serwisowa Backup, sprzątanie pomieszczeń, serwis i obsługa klimatyzacji, 
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wykonanie tablic rejestracyjnych, dokonano opłat abonamentowych monitorowania zdarzeń 
pożarowych oraz dotyczących zdalnego generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej (monitoring 
KSP), serwisu i konserwacji KSP, aktualizacji oprogramowania KSP, dzierżawa sprzętu 
wielofunkcyjnego, przegląd laptopa, odnowienie subskrypcji Fortigate, aktualizacja oprogramowań 
(program GEO-INFO, Odeklaracje, program Finanse Optivum, program Płace Optivum, program 
Owant, iGEOSIP, Nabór, SIG1t/IA Arkusz, plaorma Zakupowa, aktualizacja planowania 
i zaangażowania, Cesarz sprawozdania, SIDAS,) to wydatek 547.256,33 zł. Za usługi 
telekomunikacyjne zapłacono 21.023.78 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych (krajowe) 
w kwocie 7.108,01 zł. Na wykonanie wyceny pojazdu, co do którego orzeczono przepadek na rzecz 
Powiatu Wrzesińskiego wydatkowano kwotę 220,00 zł. W I półroczu bieżącego roku uregulowano 
składki na ubezpieczenie mienia i składki członkowskie, opłacono bilety parkingowe i za autostradę 
w kwocie 26.404,11 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane środki 
w kwocie 172.730,11 zł. co stanowi ponad 75% planu wydatków i ma to związek z podwyższeniem 
kwoty stanowiącej podstawę do dokonania odpisu. Wydatkowano środki w kwocie 8.248,11 zł 
na szkolenia pracowników Starostwa. Pracownicy wzięli udział w około 30 szkoleniach m.in.: 
„Ochrona gruntów rolnych i leśnych w praktyce-aktualności 2020", „Wydawanie zezwoleń i licencji 
oraz kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020", „Zajęcie pasa 
drogowego - zagadnienia specjalistyczne. Lokalizacja zjazdów publicznych i indywidualnych 
z uwzględnieniem nowych warunków technicznych dróg", „Użytkowanie zmodernizowanego Systemu 
Informacji Oświatowej — SIO, zajęcia praktyczne", „Planowanie arkuszy organizacyjnych 
szkół/przedszkoli w roku 2020/21 oraz wykorzystanie ich jako narzędzia kontroli poprawności 
wprowadzania danych do SIO", „Wymierzanie kar z tytułu niezgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu-
problemy praktyczne", „Odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomościach w związku 
z wybudowaniem urządzenia przesyłowego oraz wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności 
przesyhi i bezumowne korzystanie z nieruchomości-studium przypadków", „Obsługa pilarki 
spalinowej", „Gospodarowanie nieruchomościami — aktualne zagadnienia", „Praktyka stosowania art. 
124,124b i 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami", „9 Pomorski Konwent Informatyków", 
„Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji", „Weryfikacja i przyjmowanie materiałów 
geodezyjnych do PZGiK", „Operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów 
geodezyjnych", „Zasady i obowiązki wynikające ze znowelizowanych w lipcu 2019 roku ustawy 
o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach-najnowsze oraz planowane 
zmiany", „Oświadczenia majątkowe", „Samorządowe prawo pracy w praktyce kadrowej", 
„Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 
2018 roku o przekształceniu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości", „Wspieranie klubów sportowych - ustawa 
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o sporcie. Kiedy stosować tryb pożytku a kiedy ustawę o sporcie?", „Zawieranie umów najmu, 
dzierżawy, użyczenia nieruchomości publicznych. Obciążanie należnościami za bezumowne 
korzystanie z nieruchomości", „Facebook na trudne czasy. Jak zarządzać w kryzysie obecnością 
na facebooku i tworzyć angażujące treści?", „Stosowanie „specustawy drogowej" w praktyce-
problematyka odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa", „Postępowania w sprawie 
uchylenia, zmiany bądź stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych", „Jak wdrożyć i realizować 
PPK w jednostkach sektora finansów publicznych", „licencje i zezwolenia-wydawanie i kontrola 
z uwzględnieniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach z COVID-19", „Nowelizacja VAT od 1 lipca 
2020 r. Nowy JPK_VAT", „Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom nie 
samorządowym w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa". 

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 87.000,00 d i nie został wykonany. 
W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w budżecie na zadanie pn.: ,Rozbudowa 

systemu teleinformatycznego". 

Starostwo Powiatowe we Wrześni zgodnie z polityką bezpieczeństwa tworzy codziennie kopie 
zapasowe wszystkich danych zawartych na własnych serwerach. Kopie tworzone są na zewnętrzne 
urządzenie (w tym przypadku macierz), w celu szybkiego odzyskania w przypadku utraty danych. 
Ponadto każdej nocy zbiorcza kopia dzienna nagrywana jest na taśmie magnetycznej, które w przypadku 
niebezpieczeństwa (pożaru) można szybko wynieść z serwerowni. Dzięki kopiom na taśmach, kopie 
miesięczne oraz roczne można trzymać w innej lokacji niż kopie codzienne, co jest dobrą praktyką ich 
zabezpieczania. W przeciągu ostatnich trzech lat ilość danych przetwarzanych w urzędzie gwałtownie 
wzrosła, między innymi dzięki cyfryzacji zasobów geodezyjnych. W związku z tym wymagany jest 
zakup nowego napędu do biblioteki, który obsłuży taśmy o większej pojemności. W związku ze zmianą 
napędu, konieczny jest również zakup nowych taśm. Taśmy są elementem eksploatacyjnym i powinny 
być wymieniane co dwa lata. W tym przypadku, zbliżaliśmy się do momentu ich wymiany, także zmiana 
napędu w tym momencie zapobiegnie zakupowi obecnie używanych taśm i niepotrzebnemu 
zwiększeniu kosztów. Kolejnym krokiem jest podniesienie wersji (upgrade), programu do tworzenia 
kopii zapasowych. Obecnie sam proces tworzenia kopii trwa kilka godzin, wyższa wersja pozwoli 
przyspieszyć ten proces poprzez symultaniczne tworzenie kopii na wymienioną wcześniej macierz oraz 
nagrywanie ich na taśmy. Ponadto wyższa wersja oprogramowania pozwala na bieżące testowanie kopii 
zapasowych oraz tworzenie środowiska testowego, niezależnego od produkcyjnego, do testowania 
nowych rozwiązań oraz aktualizacji oprogramowania bez konieczności przerywania pracy 
odpowiednich wydziałów. Wyższa wersja aplikacji do robienia kopii nie zwiększy zatem jedynie 
bezpieczeństwa, ale pozwoli w większym stopniu zautomatyzować pracę oraz wdrożenia 
bez przerywania pracy innych. Ostatnim etapem wdrożenia jest wymiana serwera, na którym tworzone 
są kopie zapasowe. Obecnie używany serwer ma już 11 lat co, po pierwsze, czyni go przestarzałym 
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a jednocześnie uniemożliwia wykupowanie świadczenia serwisu gwarancyjnego. Nowy serwer 
zwiększy bezawaryjność oraz komfort pracy. 

ROZDZIAŁ 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 

Plan wydatków bieżących w wysokości 33.200,00 zł został wykonany w kwocie 27.866,28 zł, co stanowi 
83,93 % planu, w tym: 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.800,00 zł został wykonany w kwocie 
8.700,00 zł, co stanowi 98,86 % planu, 

,7 plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 24.400,00 zł został wykonany w kwocie 
19.166,28 zł, co stanowi 78,55 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.038,00 zł został 
wykonany w kwocie 11.434,40 zł, co stanowi 94,99 % planu, 

i7  plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12.362,00z1 
został wykonany w kwocie 7.731,88 zł, co stanowi 62,55 % planu. 

W rozdziale 75045 zadanie realizuje 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 książki 
orzeczeń lekarskich, materiały biurowe, artykuły spożywcze, przemysłowe i higieniczne oraz opłacono 
wynajem sal do przeprowadzania poboru. Wyżej wymienione wydatki w kwocie 19.036.28 zł 
poniesiono ze środków dotacji na zadania zlecone. Natomiast kwota 8.830,00 zł została przeznaczona 
na specjalistyczne badania lekarskie i na wypłatę diet dla członków komisji wojskowej — finansowane 
ze środków dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 
administracji rzgdowej realizowane przez powiat, która została wydatkowana w kwocie 19.036,28 zł 
oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rzgdowej w kwocie 
8.830,00 zł. 

Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Wrzesińskim była organizowana i przeprowadzona w dniach 
od 10 lutego 2020 roku do dnia 28 lutego 2020 roku. W tym okresie odbyło się 15 posiedzeń Powiatowej 
Komisji Lekarskiej, które miały miejsce w Szpitalu Powiatowym we Wrześni przy ul. Słowackiego 2. 

Przed Powiatową Komisją Lekarską stawiły się 423 osoby, z tego 388 mężczyzn i 35 kobiet, w tym: 
388 mężczyzn z poszczególnych gmin: 

Nekla — 40, 
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• Kołaczkowo — 38, 

Pyzdry — 50, 

• Miłosław — 40, 

• Września — 220, 

35 kobiet z poszczególnych gmin: 

• Nekla — 2, 

• Kołaczkowo — 1, 

• Pyzdry — 0, 

• Miłosław — 0, 

• Września — 32. 

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 270.050,00 zł został wykonany w kwocie 53.698,97 z1, co stanowi 
19,88 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 270.050,00 zł został wykonany 
w kwocie 53.698,97 zł, co stanowi 19,88 % planu, w tym: 

,7 plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 
270.050,00 zł został wykonany w kwocie 53.698,97 zł, co stanowi 19,88 % planu. 

W rozdziale 75075 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Plan wydatków bieżących w wysokości 270.050,00 zł został wykonany w kwocie 53.698,97 z1, co stanowi 
19,88 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacja ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
270.050,00 zł  został wykonany w kwocie 53.698,97 zł, co stanowi 19,88 % planu. 
Zrealizowano wydatki w kwocie 2.637,94 zł związane z promocją Powiatu. W ramach wydatków 
na promocję Powiatu zakupiono materiały promocyjne. Opłacono koszty druku i kolportażu Przeglądu 
Powiatowego, wykonanie materiałów promujących Powiat Wrzesiński, realizowano Kronikę Radiową 
i Filmową z życia Powiatu. Na usługi wydatkowano kwotę 51.061,03 zł. 

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano i zorganizowano przedsięwzięcia mające 
na celu promocję ziemi wrzesińskiej zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Były to między 
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innymi: Dzień Dziecka w Szpitalu Powiatowym i Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny 
w Kołaczkowie, Przegląd Powiatowy, Kronika Filmowa i Radiowa Powiatu Wrzesińskiego, publikacje 
w lokalnych mediach akcji skierowanych do mieszkańców. W I półroczu bieżącego roku wykonanie 
jest na niskim poziomie z uwagi na konieczność ograniczenia działalności promocyjnej, w której 
mogłaby uczestniczyć jednocześnie większa ilość mieszkańców ze względów bezpieczeństwa ludności 
w związku z panującą pandemią. 

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 38.500,00 zł został wykonany w kwocie 6.614,70 zł, co stanowi 
17,18 % planu, w tym: 

i( plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 38.500,00 zł został wykonany w kwocie 
6.614,70 zł, co stanowi 17,18 % planu, w tym: 

•7  plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38.500,00 zł 
został wykonany w kwocie 6.614,70 zł, co stanowi 17,18 % planu. 

W rozdziale 75095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Wydatkowano środki na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich. W ramach 
wydatków w tym rozdziale planowano środki na kolejną edycję szkolenia z zakresu zarządzania 
finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dla kierowników i głównych księgowych 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i straży, jednak ze względów 
bezpieczeństwa (panująca pandemia) zrezygnowano z organizacji tegoż szkolenia. 

DZIAŁ  752 OBRONA NARODOWA 

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKł OBRONNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 8.100,00 zł nie został wykonany, w tym: 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.700,00 zł nie został wykonany, 
plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 4.400,00 zł nie został wykonany, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.400,00 zł 
nie został wykonany. 

W rozdziale 75212 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Wydatki w niniejszym rozdziale zaplanowano na organizację Akcji Kurierskiej i szkolenie obronne. 
W I półroczu 2020 roku nie uruchomiono Akcji Kurierskiej, zatem nie poniesiono wydatków na ten cel. 
natomiast wydatki na szkolenie obronne planowane są do poniesienia we wrześniu bieżącego roku. 
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Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 
administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 3.600,00 zł oraz środki własne powiatu. 

ROZDZIAŁ 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 56.884,00 zł został wykonany w kwocie 36,00 zł, co stanowi 
0,06 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 56.884,00 zł został wykonany w kwocie 
36,00 zł, co stanowi 0,06% planu, w tym: 

i(  plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 
56.884,00 zł został wykonany w kwocie 36,00 zł, co stanowi 0,06 % planu. 

W rozdziale 75295 zadanie realizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni 
oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
Plan wydatków bieżących w wysokości 55.448,00 zł nie został wykonany. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił 55.448,00 zł 
i nie został wykonany. Środki zostaną przeznaczone w II półroczu 2020 roku na zakup wyposażenia 
osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (8 kompletów ubrań specjalnych nowego wzoru) 
oraz na zakup serwerów, licencji i urządzeń sieciowych. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 
administracji rządowej realizowane przez powiat. 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
Plan wydatków bieżących w wysokości 1.436,00 zł został wykonany w kwocie 36,00 zł, co stanowi 
2,51 % planu.. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił 1.436,00 zł 
i został wykonany w kwocie 36,00 zł,  co stanowi 2,51 %  planu. Środki zostały wydatkowane na zapłatę 
odsetek od dotacji niewykorzystanej zgodnie z umową. Pozostałe środki zostaną wykorzystane 
w II półroczu 2020 roku. 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻARNEJ 
Plan wydatków bieżących w wysokości 4.849.154,00 zł został wykonany w kwocie 2.549.969,19 zł, 
co stanowi 52,59 % planu, w tym: 
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• plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 169.859,00 zł został wykonany 

w kwocie 65.391,95 zł, co stanowi 38,50 % planu, 

• plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 4.679.295,00 zł został wykonany 

w kwocie 2.484.577,24 zł, co stanowi 53,10 % planu, w tym: 

• plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.376.175,00 zł został 

wykonany w kwocie 2.362.196,85 zł, co stanowi 53,98 % planu, 

• plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 303.120,00 zł 
został wykonany w kwocie 122.380,39 zł, co stanowi 40,37 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.643.030,00 zł został wykonany w kwocie 3.387.195,00 zł, 
co stanowi 60,02 % planu, w tym: 

•( plan na inwestycje w wysokości 5.596.515,00 zł został wykonany w kwocie 3.340.680,00 zł, 
co stanowi 59,69 % planu, 

• plan na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości 46.515,00 zł został 

wykonany w kwocie 46.515,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 75411 zadanie realizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni 
oraz Starostwa Powiatowego. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
Plan wydatków bieżących w wysokości 4.849.154,00 zł został wykonany w kwocie 2.549.969,19 zł, 
co stanowi 52,59 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planowana kwota 169.859,00 zł  została 
wydatkowana w kwocie 65.391,95 zł,  co stanowi 38,50 % planu. Największe wydatki dotyczyły 
wypłaconych środków funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego w kwocie 26.559,27 zł 
oraz dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w kwocie 26.334,00 zł. Wypłacono 
równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego w kwocie 10.349,04 zł. Na przejazdy 
raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin wydatkowano kwotę 498,64 zł oraz na pozostałe należności 
funkcjonariuszy kwotę  1.651,00 zł.  

Plan w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosił 4.376.175,00 zł  został 
wykonany w kwocie 2.362.196,85 zł,  co stanowi 53,98 %  planu. Dokonano wypłaty uposażeń 
dla funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych, wynagrodzeń i nagród 
dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz wynagrodzenia dla służby 
cywilnej, nagrody uznaniowe oraz nagrody jubileuszowe. Ponadto dokonano wypłaty ekwiwalentu 
i równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, nagrody 
jubileuszowe dla funkcjonariuszy, odprawy funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem z służby, 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku 
z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Dokonano wypłaty nagród 
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oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok. Wypłacono nagrody roczne 
dla funkcjonariuszy. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych 

wynagrodzeń. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan wynosił 303.120,00 zł 
został wykonany w kwocie 122.380,39 zł,  co stanowi 40,37 % planu. Na zakup materiałów 
i wyposażenia wydatkowano 29.601,47 zł, w tym zakupiono materiały administracyjno — biurowe, 
mapy, prasę, materiały pędne, opał, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie nieuznawane 
za środki trwałe, materiały transportu, informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały 
jednorazowego użytku, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną, 
materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, przeciwpożarowe. Zakup środków żywności 
to koszt 226,41 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu pochłonął kwotę 41.528,51 zł. W zakresie 
usług remontowych dokonano naprawy instalacji elektrycznej GCBA, pralki, pokrowca rzutki 
ratowniczej, sygnalizacji dźwiękowej OBA, lampy ostrzegawczej GBA RT, przeprowadzono przegląd 
urządzenia LUKAS, legalizacja butli powietrznych, sprężarki, poduszek pneumatycznych, sprzętu 
wysokościowego, przeprowadzono konserwację centrali telefonicznej, sieci komputerowej 
oraz dokonano usługi technicznego wsparcia. W tym zakresie wydatkowano kwotę 16.034,15 zł. 
Przesyłki pocztowe, haftowanie dystynkcji, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, sprzątania 
pomieszczeń, aktualizacji licencji i programów, szkolenia konserwatorów z zakresu sprzętu ODO, BHP 
to wydatek w kwocie 21.489,89 zł. Usługi telekomunikacyjne to koszt 7.118,39 zł. Dokonano odpisu 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.907,25 zł. Na podróże służbowe 
wydatkowano 90,00 zł. Opłata podatku od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu 
za działkę zlokalizowaną w Białężycach to wydatek 4.384,32 zł. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.596.515,00 zł został wykonany w kwocie 
3.340.680,00 zł, co stanowi 59,69 % planu. 

W zakresie inwestycji plan wynosi 5.596.515,00 zł został wykonany w kwocie 3.340.680,00 zł, 
co stanowi 59,69 % planu. 

Środki zaplanowane na III Etap zadania majątkowego pn.: „Budowa budynku strażnicy 
dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
we Wrześni". Wydatki majątkowe w kwocie 3.340.680,00 zł objęły roboty budowlane takie jak: 
wykonanie posadzek, sufitów podwieszanych, okładzin ścian z płytek, stolarka drzwiowa i okienna, 
ścianek systemowych do WC, windy, roboty ślusarskie, wykonanie elewacji, wspinalni, schodów 
stalowych zewnętrznych, małą architekturę, roboty drogowe, wykonanie wentylacji i klimatyzacji, 
instalacji elektrycznej, instalacji kierowania ruchem, sanitarnej wewnętrznej, wykonanie instalacji 
niskoprądowej. 
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Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat 10.399.154,00 zł oraz środki z Funduszu Wsparcia 

PSP w kwocie 46.515,00 zl. 

Starostwo Powiatowe 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 46.515,00 zł został wykonany w kwocie 46.515,00 zł, 
co stanowi 100,00% planu, w tym: 

plan na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości 46.515,00 zł został 

wykonany w kwocie 46.515,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy plan w wysokości 46.515,00 zł został wykonany 

w kwocie 46.515,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy NB.5521.20.2018 z dnia 06 sierpnia 2018 roku pomiędzy 

Powiatem Wrzesińskim a Komendą Powiatową PSP we Wrześni polegającej na udzieleniu wsparcia 

finansowego w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych 

z pełnieniem nadzoru budowlanego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku 
strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
we Wrześni' w ramach wydatków inwestycyjnych dla Komendy. 

Zgodnie z Umową na rok 2020 przypada kwota 46.515,00 zł, termin przekazania środków 

przypadał na I półrocze 2020 roku. 

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 152.300,00 zł został wykonany w kwocie 66.373,00 zł, co stanowi 
43,58 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 152.300,00 zł został wykonany w kwocie 

66.373,00 zł, co stanowi 43,58 % planu, w tym: 

,/ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.200,00 zł został 

wykonany w kwocie 1.698,50 zł, co stanowi 40,44 % planu, 

s(  plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

148.100,00 zł został wykonany w kwocie 64.674,50 zł, co stanowi 43,67 1)70 planu. 

W rozdziale 75421 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Środki w kwocie 1.698.50 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie 

za prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Kwotę 58.886A3 zł przeznaczono 

na zakup artykułów i materiałów związanych ze zwalczaniem koronawirusa COVID-19, 

w szczególności zakupiono materiały do szycia masek wielorazowego użytku, płynów dezynfekujących 
do powierzchni i rąk, dodatkowych rezerwowych łóżek dla chorych celem powiększenia bazy szpitalnej, 
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rękawic i masek ochronnych, fartuchów i kombinezonów ochronnych, drukarek 3D do produkcji 

przyłbic. Za kwotę 5.788,07 zł opłacono abonament systemu ostrzegania i alarmowania ludności 

BLISKO SISMS, zorganizowano naradę szkoleniową oraz opłacono usługę transportową tkaniny 

do masek ochronnych. W II półroczu bieżącego roku planuje się organizację narad dla służb, inspekcji 

i straży biorących udział w działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz ewentualnych 

innych usług związanych ze zwalczaniem zaistniałych zagrożeń. 

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 56.100,00 zł został wykonany w kwocie 7.519,31 zł, co stanowi 

13,40 % planu, w tym: 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 5.000,00 zł nie został wykonany, 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 51.100,00 zł został wykonany w kwocie 

7.519,31 zł, co stanowi 14,71 % planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 51.100,00 zł 
został wykonany w kwocie 7.519,31 zł, co stanowi 14,71 % planu. 

W rozdziale 75495 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Wykonanie planu dotacji na poziomie 0,00 % związane jest z ograniczeniami wynikającymi 

z sytuacji epidemicznej w I połowie 2020 r. (COVID -19). Realizacja zadań publicznych w obszarze 
ratownictwa i ochrony ludności w ramach otwartego konkursu ofert zostanie przeprowadzona 
w II półroczu 2020 roku. W dniu 16 czerwca 2020 roku został ogłoszony konkurs ofert, następnie 
w dniu 29 lipca 2020 roku wsparcie finansowe przyznano dla 1 oferenta. Nazwa organizacji, które 
otrzymała dotację oraz nazwa zadania, na które zaplanowano dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje 

udzielane z budżetu powiatu. 

Wydatki w tym rozdziale związane są z bezpieczeństwem publicznym. Za kwotę 1.223,85 zł 

zakupiono szelki odblaskowe. Kwotę 5.488,28 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie (prace 
konserwacyjne) monitoringu wizyjnego miasta Września zgodnie z zawartym porozumieniem. 

Na usługi gastronomiczne w ramach współorganizacji z KP PSP we Wrześni narad i warsztatów 

szkoleniowych wydatkowano środki w kwocie 807,18 zł.  

DZIAŁ  755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 

ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Plan wydatków bieżących w wysokości 198.000,00 zł został wykonany w kwocie 64.039,10 zł, co stanowi 
32,34 % planu, w tym: 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 5.940,00 zł nie został wykonany, 
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plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 192.060,00 zł został wykonany 

w kwocie 64.039,10 zł, co stanowi 33,34 % planu, w tym: 

V" plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane w wysokości 18.372,00 zł został wykonany 

w kwocie 5.983,73 zł, co stanowi 32,57 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

173.688,00 zł został wykonany w kwocie 58.055,37 zł, co stanowi 33,43 % planu. 

W rozdziale 75515 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzenia dla radców prawnych realizujących 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 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Nie zrealizowano wydatków na dotacje dla podmiotów 

na prowadzenie punktów porad na terenie Powiatu Wrzesińskiego — szczegóły w tym zakresie zawarto 

w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu. 

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest na terenie powiatu wrzesińskiego: 

a) od 1 stycznia 2020 roku w jednym punkcie: we Wrześni, w budynku Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie przy ul. Wojska Polskiego — obsługiwany przez radców prawnych 

i adwokatów, 

b) od I lutego 2020 roku w dwóch punktach: 

-w Miłosławiu, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury — obsługiwany przez adwokatów, 

- we Wrześni, w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Chopina — obsługiwany przez radców 

prawnych. 

Wszystkie trzy punkty funkcjonowały w formie stacjonarnej do 13 marca bieżącego roku, natomiast, 
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną od 16 marca do 30 czerwca bieżącego roku w formie 

zdalnej, poprzez udzielanie porad przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W I półroczu bieżącego roku zrealizowano 1080 godzin udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 
administracji rzadowej realizowane przez powiat. 

DZIAŁ  757 OBSŁ UGA DŁ UGU PUBLICZNEGO 

ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻ YCZEK 

ORAZ INNYCH ZOBOWIĄ ZAŃ  JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO — 

KREDYTY I POŻ YCZKI 
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Plan wydatków bieżących w wysokości 654.467,00 zł został wykonany w kwocie 284.452,91 zł, 
co stanowi 43,46 % planu, w tym: 

plan obsługi długu w wysokości 650.967,00 zł został wykonany w kwocie 284.452,91 zł, 
co stanowi 43,70 % planu, 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.500,00 zł nie został wykonany, w tym: 
plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.500,00 zł 
nie został wykonany. 

W rozdziale 75702 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od kredytów: 

długoterminowego (12.596.211,00 z1) 

w tym odsetki podlegające wyłączeniom, 

o których mowa w at-t 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych 
-i długoterminowego (4.550.000,00 z1) 

,7  długoterminowego (8.322.177,00 z1) 

w tym odsetki podlegające wyłączeniom. 

o któtych mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych 
i(  długoterminowego (1.000.000,00 zł) 

obrotowego w rachunku bieżącym 

145.248,76 zł, 

(30.880,02 zł) 

51.102,74 zł, 

80.245,40 zł, 

(62.221.17z1) 

7.789,22 zł, 

66,79 zł. 
Ponadto w I półroczu 2020 roku zabezpieczono środki na prowizje od uruchamianych transz kredytu 

długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku w kwocie 4.582.066,96 zł. Do dnia 
30 czerwca 2020 roku nie podpisano umowy i nie uruchomiono transz przedmiotowego kredytu. 

ROZDZIAŁ 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ  ł GWARANCJI UDZIELONYCH 
PRZEZ SKARB PAŃ STWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 

Plan wydatków bieżących w wysokości 770.000,00 zł został wykonany w kwocie 285.000,00 zł, 
co stanowi 37,01 % planu, w tym: 

plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty 
w danym roku budżetowym w wysokości 770.000,00 zł został wykonany w kwocie 
285.000,00 zł, co stanowi 37,01 % planu. 

W rozdziale 75704 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Plan wydatków na 2020 rok dotyczy zadania pn.: „Długotrwale zobowiązanie finansowe 

w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną 
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odpowiedzialnościq inwestycji" wynikającego z umowy wsparcia zawartej w 2010 roku (570.000,00 zł) 
oraz nowego poręczenia udzielonego w 2020 roku (200.000,00 zł). 

W latach 2010-2014 Powiat Wrzesiński udzielił poręczenia emisji obligacji oraz wsparcia 
w związku realizacją przez Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego 
dla Szpitala Powiatowego we Wrześni". Łączna kwota zagwarantowanych środków zabezpieczonych 
na ten cel w latach 2020-2030 opiewała na kwotę 27.350.000,00 zł (w tym umowa wsparcia 
10.900.000,00 zł, poręczenia 16.450.000,00 zł). Niniejsze obejmowało spłaty obligacji i odsetki. 
Po analizie zobowiązań z tego tytułu podjęto działania w kierunku zamiany zobowiązania Szpitala 
Powiatowego we Wrześni S. z o.o. z tytułu obligacji na zobowiązanie z tytułu kredytu obrotowego 
nieodnawialnego z jednoczesnym wydłużeniem harmonogramu spłat kapitału przy równoczesnym 
zabezpieczeniu ze strony Powiatu Wrzesińskiego w formie poręczenia spłat kapitału przedmiotowego 
kredytu. Po zmianie Powiat Wrzesiński poręczył w latach 2020-2034 spłaty rat kapitałowych w ramach 
tego kredytu do kwoty 26.300.000,00 zł. Z uwagi jednak na to, że zmiana nastąpiła w trakcie bieżącego 
roku plan wydatków na poręczenia i gwarancje na 2020 rok obejmuje wydatki w ramach umowy 
wsparcia (plan 570.000,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 roku 285.000,00 zł) nowe poręczenie 
przypadające na 2020 rok w kwocie 200.000,00 zł. Nie wykonano wydatków w I półroczu w tym 
zakresie. 

Kredyt obrotowy nieodnawialny w wysokości 26.300.000,00 zł będący przedmiotem poręczenia 
został przeznaczony na całkowity wykup w dniu 30 czerwca 2020 roku obligacji, które Szpital 
wyemitował w 2010 roku i 2014 roku celu pozyskania środków na zadanie pn.: „Rozbudowa budynków, 
budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni". Nowe 
finasowanie obejmuje wydłużony o cztery lata okres kredytowania tj. do 31 grudnia 2034 roku oraz 
nowy terminarz spłaty kapitału dopasowany do możliwości płatniczych Szpitala oraz poręczeniowych 
Powiatu Wrzesińskiego. Dotychczasowa umowa wsparcia i poręczenia dla wyemitowanych obligacji 
przez spółkę w latach 2010-2014 wygasła z chwilą zamiany zobowiązań. 

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE ł CELOWE 

Na dzień 30 czerwca 2020 roku rezerwa ogólna wynosiła 473.697,00 zł, natomiast rezerwa celowa 
777.859,00 zł (w tym na zadania majątkowe 238.834,00 zł). 
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DZIAŁ  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 142.507,00 zł został wykonany w kwocie 73.009,42 zł, co stanowi 

51,23 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 142.507,00 zł został wykonany 

w kwocie 73.009,42 zł, co stanowi 51,23 % planu, w tym: 

• plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 134.622,00 zł został 

wykonany w kwocie 68.043,99 zł, co stanowi 50,54 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.885,00 zł 
został wykonany w kwocie 4.965,43 zł, co stanowi 62,97 % planu. 

W rozdziale 80101 zadanie realizuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 
Plan wydatków bieżących w wysokości 142.507,00 zł został wykonany w kwocie 73.009,42 zł, co stanowi 
51,23 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń 
dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród jubileuszowych 
oraz 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 134.622,00 zł  został wykonany w kwocie 68.043,99 zł,  co stanowi 
50,54 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
7.885,00 zł został wykonany w kwocie 4.965,43 zł,  co stanowi 62,97 %  planu. Dokonano zakupu 
środków czystości, tuszu do drukarek, druków urzędowych i tonerów do ksero w kwocie 101,43 zł. 
Zakup wody, energii elektrycznej, ciepinej kosztował  1.605,00 zł. Usługi pocztowe, wywóz śmieci oraz 
odprowadzenie ścieków to wydatek 190,00 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 66,00 zł. 
Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.003,00 zł. 

ROZDZIAŁ 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.179.653,00 zł został wykonany w kwocie 1.737.939,22 zł, 
co stanowi 54,66 % planu, w tym: 

• plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.242,00 zł nie został wykonany. 

• plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.177.411,00 zł został wykonany 
w kwocie 1.737.939,22 zł, co stanowi 54,70% planu, w tym: 

,7 plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.945.671,00 zł został 

wykonany w kwocie 1.612.864,07 zł, co stanowi 54,75 % planu, 
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plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

231.740,00 zł został wykonany w kwocie 125.075,15 zł, co stanowi 53,97 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 54.000,00 zł nie został wykonany, w tym: 

i(  plan wydatków na inwestycje w wysokości 54.000,00 zł nie został wykonany. 

W rozdziale 80102 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych. 

Zespół Szkół Specjalnych 

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.179.653,00 zł został wykonany w kwocie 1.737.939,22 zł, 

co stanowi 54,66 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 2.242,00 zł i nie został 

wykonany. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń 

dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród, nagród jubileuszowych, 

oraz 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 2.945.671,00 zł  został wykonany w kwocie 1.612.864,07 zł, 

co stanowi 54,75 %planu. 

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

231.740,00 zł  został wykonany w kwocie 125.075,15 zł,  co stanowi 53,97 % planu. Dokonano zakupu 

wyposażenia, druków, środków czystości i higienicznych, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, 

remontowych, elektrycznych, tonerów, cartridg'y, prenumeraty czasopism, etyliny, apteczki pierwszej 

pomocy, rękawiczek jednorazowych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 

5.029,80 zł. Zakup wody, energii elektrycznej kosztował 26.997.85 zł. Kwotę  1.49L3 I zł wydatkowano 

na usługi remontowe dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja dźwigu w Zespole Szkól 

Specjalnych w latach 2018/2021" w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań w latach 2018-

2021 zgodnie z zawartą umową nr 01/09/2018/K oraz 01/10/2018/K. Ponadto naprawiono sterowanie 

w windzie i wymieniono włącznik końcowy. Badanie okresowe pracowników kosztowały 289.10 zł. 

Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, 

prawne, przegląd techniczny busa, wymiana opon, usługa nadzoru BHP i ppok., opłaty i prowizje 

bankowe, basen dla uczniów, odczyt tachometru i danych z karty, ochrona obiektu, badanie okresowe 

UDT, pomiary elektryczne dźwigu, wymiana włącznika w windzie, usługa informatyczna, notarialne 

poświadczenie podpisu, aktualizacje programów komputerowych to wydatek 11.868.29 zł. Za usługi 

telekomunikacyjne zapłacono 2.410,88 zł.  Kwotę 290.28 zł wydatkowano na oszacowanie 

wyeksploatowania elementów dźwigu. Kwotę 1.421.89 zł wydatkowano na delegacje nauczycieli 

związane z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie. Opłacono ubezpieczenie mienia, 

przejazdy autostradą, użytkowanie ViaBOX, opłaty sieciowe, ewidencyjne w kwocie 5.070.78 zł. 
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Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 69.712,97 zł. Kwotę 

450,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych za posiadanego przez jednostkę busa. 

Na szkolenia z zakresu organizacji egzaminów ósmoklasisty poniesiono wydatek w kwocie 42,00 zł.  
Plan wydatków majątkowych w wysokości 54.000,00 zł nie został wykonany. 

W zakresie wydatków na inwestycje  plan po zmianach wynosił 54.000,00 zł i nie został wykonany. 
Środki przeznaczone będą na realizację pn.: „Budowa Strefy i rekreacyjno-rehabilitacyjnej 

przy Zespole Szkól Specjalnych". Stworzenie takiej przestrzeni dla uczniów umożliwi prowadzenie 
zajęć rozwijających sprawność i kondycję fizyczną, aby uczniowie po zakończeniu nauki w szkole byli 
jak najlepiej przygotowani do samodzielnego podejmowania działań na rzecz aktywności fizycznej 
i własnego zdrowia. Zadanie będzie realizowane w trzecim kwartale 2020 roku. 

ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 248.669,00 zł został wykonany w kwocie 156.957,99 d, 
co stanowi 63,12 % planu w tym: 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 190,00 zł nie został wykonany, 

,7  plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 248.479,00 zł został wykonany 

w kwocie 156.957,99 zł, co stanowi 63,17 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 229.454,00 zł został 

wykonany w kwocie 146.334,90 zł, co stanowi 63,78 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.025,00 zł 
został wykonany w kwocie 10.623,09 zł, co stanowi 55,84 % planu. 

W rozdziale 80105 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych. 

Zespół Szkół Specjalnych 
Plan wydatków bieżących w wysokości 248.669,00 zł został wykonany w kwocie 156.957,99 d, 
co stanowi 63,12 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 190,00 zł i nie został 
wykonany. Wydatek planowany jest na II półrocze 2020 roku. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń 
dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród Dyrektora oraz nagrody 
jubileuszowej. 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 229.454,00 zł  został wykonany w kwocie 146.334,90 zł,  co stanowi 63,78 % 
planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacja ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
19.025,00 zł został wykonany w kwocie 10.623,09 zł,  co stanowi 55,84 % planu. Dokonano zakupu 

70 



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃ SIÓEGO 
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU 

ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU 
SLD WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

NA LATA 2020 -2027 

wyposażenia (wiatrak, szatnia), druków, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, 

elektrycznych, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, apteczki pierwszej pomocy, paliwa, 

rękawiczek jednorazowych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 930.85 zł. Zakup 

wody, energii elektrycznej kosztował 2.287,94 zł. Kwotę 126,41 zł wydatkowano na usługi remontowe 

dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 

2018/2021" w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań w latach 2018-2021 zgodnie z zawartą 

umową nr 01/09/2018/K oraz 01/10/2018/K. Ponadto naprawiono sterowanie w windzie i wymieniono 

włącznik końcowy. Badanie okresowe pracownika kosztowało 24,50 zł. Wywóz nieczystości stałych, 

eksploatacja pojemnika, usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, opłaty i prowizje bankowe, prawne, 

usługa nadzoru BHP i ppoz., usługa cateringowa, pomiary elektryczne, wymiana włącznika w windzie, 

odprowadzenie ścieków, ochrona obiektu, pomiary UDT, usługa informatyczna, aktualizacje 

programów komputerowych, notarialne poświadczenie podpisu to wydatek 1.047 03 zł. Za usługi 

telekomunikacyjne zapłacono 204 36 zł. Kwotę 24,60 zł wydatkowano na oszacowanie 

wyeksploatowania elementów dźwigu. Kwotę  11.19 zł wydatkowano na różne przedsięwzięcia szkolne. 

Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 162.22 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.803.99 zł. 

ROZDZIAŁ 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.572,00 zł został wykonany w kwocie 1.571,17 zl, co stanowi 
99,95 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.572,00 zł został wykonany w kwocie 

1.571,17 zł, co stanowi 99,95 % planu, w tym: 

i7  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.572,00 zł został 

wykonany w kwocie 1.571,17 zł, co stanowi 99,95 % planu, 

W rozdziale 80111 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych. 

Zespół Szkół Specjalnych 
Plan wydatków bieżących w wysokości 1.572,00 zł został wykonany w kwocie 1.571,17 zł, co stanowi 
99,95 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 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 1.572,00 zł został wykonany 
w kwocie 1.571,17 zł, co stanowi 99,95 % planu. 
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ROZDZIAŁ 80115 TECHNIKA 

Plan wydatków bieżących w wysokości 14.326.964,00 zł został wykonany w kwocie 7.728.918,77 z1, 

co stanowi 53,95 % planu, w tym: 

• plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 

2.022,78 zł, co stanowi 33,71 % planu, 

• plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 14320.964,00 zł został wykonany 

w kwocie 7.726.895,99 zł, co stanowi 53,96 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.774.051,00 zł został 

wykonany w kwocie 6.858.557,70 zł, co stanowi 53,69 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

1.546.913,00 zł został wykonany w kwocie 868.338,29 zł, co stanowi 56,13 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 180.300,00 zł nie został wykonany, w tym: 

• plan na inwestycje w wysokości 180.300,00 zł nie został wykonany. 

W rozdziale 80115 zadanie realizuje Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Politechnicznych. 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
Plan wydatków bieżących w wysokości 1.145.354,00 zł został zrealizowany w kwocie 615.555,28 zł, 
co stanowi 53,74 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  dokonano wypłat wynagrodzeń 

dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród oraz odprawy 
i ekwiwalentów. Ponadto wydatkowano środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan 
w tym zakresie po zmianach wynosił 1.060.539,00 zł  został wykonany w kwocie 565.396,71 zł, 
co stanowi 53,31 %planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
8, 1_,L10_31 został wykonany w kwocie 50.158,57 zł,  co stanowi 59,14 % planu. Środki wydatkowano 

na zakup środków czystości, tuszu do drukarek, druków urzędowych, tonerów do kserokopiarki oraz 
baterii w kwocie 1.347,75 zł. Na zakup wody, energii ciepinej i elektrycznej wydatkowano kwotę 

20.489,36 zł. Kwotę 1.782,06 zł przeznaczono na usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie 
ścieków. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 858.00 zł. Na podróże służbowe 
wydatkowano kwotę 290.40 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
w kwocie 25.391,00 zł. 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokszadcacych 

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.702.656,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.172.834,50 zł, 
co sianowi 55,64 % planu. 
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W zakresie świadczeń za rzecz osób fizycznych  plan po zmianach wynosił 1.000,00 zł został 
wykonany w kwocie 915,73 zł,  co stanowi 91,57 %  planu. Środki wydatkowano na zakup odzieży 
ochronnej, rękawic ochronnych, maseczek ochronnych oraz wypłatę ekwiwalentów za używanie 
własnej odzieży roboczej. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń 
dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród oraz odprawy 
i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. 
Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 5.150.158,00 zł  został wykonany w kwocie 2.836.299,01 zł, 
co stanowi 55,07 %  planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
551.498,00 zł został wykonany w kwocie 335.619,76 zł  co stanowi 60,86 % planu. Dokonano zakupu 
środków czystości, materiałów biurowych, budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, malarskich, 
planu kont, baterii, denaturatu, akumulatorów, kwiatów, żarówek, piasku i soli do zwalczania śliskości, 
artykułów reklamowych, rękawic jednorazowych, płynu dezynfekującego, aparatu telefonicznego, 
ekranu, dozownika do mydła, dozowników łokciowych, mieszadła, tablic szkolnych, opryskiwacza 
ręcznego, platformy transportowej, suszarki do rąk, leków do apteczki, oleju napędowego, etyliny, 
węgla, druków szkolnych, prenumeraty w kwocie 27.717,71 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych 
w tym, podręczniki do biblioteki, sitka, szufelki, miski, wiadra, spirytus, art. gospodarstwa domowego 
wydano 477.66 zł. Środki wydatkowano na zakup gazu, wody oraz energii elektrycznej w kwocie 
115.419,10 zł. Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 60,00 zł. Dokonano odpisu 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 135.570.00 zł. Kwotę 42.027.63 zł 
przeznaczono na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, bankowe, prawne, 
transportowe, opłacono abonament RTV, dokonano nadzoru nad kotłownią gazową, przeglądu p.poż., 
technicznego budynków, instalacji elektrycznej, dozoru technicznego solarów, nadzór BHP, wykonano 
podpisy elektroniczne, abonamenty i licencje na programy komputerowe, dostęp do portalu Ośrodek 
Szkolenia Kierowców, ogłoszenia w prasie, dorobiono klucze, aktualizacja strony internetowej, 
wynajem sprzętu, mycie auta, lokalizację awarii, wyważanie kół, utylizację odpadów, udrożnienie 
kanalizacji oraz ochrona obiektów. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 4.262.43 zł.  
Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 6.450,00 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 
390,00 zł. W kwocie 2.613,18 zł opłacono podatek VAT od dochodów budżetowych, natomiast kwotę 
5.00 zł przeznaczono na opłatę za umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. 
Na podróże służbowe pracowników poniesiono wydatek 627.05 zł.  
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Plan wydatków majątkowych w wysokości 130.000,00 zł nie został wykonany, w tym: 

plan na inwestycje w wysokości 130.000,00 zł nie został wykonany, 

W zakresie inwestycji zrealizowano zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcqcych". Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 
130.000,00 zł  i nie został wykonany. Wydatek jest planowany do realizacji w II półroczu 2020 roku. 

Zespół Szkól Politechnicznych 
Plan wydatków bieżących w wysokości 7.478.954,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.940.528,99 zł, 
co stanowi 52,69 % planu. 

W zakresie świadczeń za rzecz osób fizycznych  plan po zmianach wynosił 5.000,00 zł  został 
wykonany w kwocie 1.107,05 zł co stanowi 22,14 % planu. Środki wydatkowano na zakup odzieży 
ochronnej i napojów chłodzących. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, nadgodzin 
oraz nagród jubileuszowych. Ponadto wydatkowano środki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. 
Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 6.563.354,00 zł  został wykonany w kwocie 3.456.861,98 zł, 
co stanowi 52,67 %  planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacja ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
910.600,00 zł  został wykonany w kwocie 482.559,96 zł  co stanowi 52,99 % planu. Środki 
wydatkowano na zakup nagród konkursowych w kwocie 1.303.64 zł. Dokonano zakupu środków 
czystości, paliwa, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarki, fotela 
obrotowego, dozowników do mydła, mat NOMAD, płynu do samochodu, wyposażenia apteczki, 
środków odkażających, rękawic jednorazowych, opryskiwaczy do dezynfekcji, kamery internetowej, 
żyłki, szpilki, oleju do kosiarek, części zamiennych, trzonków do flag, baterii, materiałów do nauki 
zawodu, termometru na podczerwień, świetlówek, materiałów do remontów, czajnika, druków 
w kwocie 27.716,97 zł. Na zakup wody oraz energii ciepinej i elektrycznej wydatkowano kwotę 
126.445.75 zł. Natomiast na konserwację dźwigu oraz uzupełnienie utwardzenia terenu działki wokół 
budynku szkoły wydatkowano 49.019,15 zł. Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 
375,00 zł Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 168.673,00 zł. 
Kwotę 94.170.77 zł przeznaczono na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, 
prawne, hostingowe, transportowe, badanie techniczne dźwigu, ogłoszenia prasowe, opłacono 
abonament RTV, ochrona obiektu, przegląd monitoringu, dorobienie kluczy, wydanie dziennika 
budowy, abonamenty i licencje, usługi przygotowania dokumentacji dotyczącej utwardzenia terenu, 
dojazdu do ksero, przegląd centrali telefonicznej, czesanie trawy na boisku, mycie samochodu, przegląd 
techniczny pojazdów, opłatę za wydanie dowodu rejestracyjnego, koszty gospodarowania odpadami, 
usługi serwisowe, opiaty bankowe, wynajem sal. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 
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5.898,51 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 6.418,00 zł oraz podatek od nieruchomości 
w kwocie 470,00 zł. W kwocie 1.282,33 zł opłacono podatek VAT od dochodów budżetowych. 

Na podróże służbowe krajowe pracowników poniesiono wydatek 786,84 zł.  

Plan wydatków majątkowych w wysokości 50.300,00 zł nie został wykonany, w tym: 

•7  plan na inwestycje w wysokości 50.300,00 zł nie został wykonany. 

W zakresie inwestycji zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku zadanie pn.: „Budowa wyjścia 

ewakuacyjnego ze starego budynku dydaktycznego". 

ROZDZIAŁ 80117 BRANŻOWE SZKOŁY ł i II STOPNIA 

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.204.193,00 zł został wykonany w kwocie 2.370.876,24 d, 
co stanowi 56,39% planu, w tym: 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.300,00 zł został wykonany w kwocie 

625,00 zł, co stanowi 27,17 % planu, 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 4.201.893,00 zł został wykonany 

w kwocie 2.370.251,24 zł, co stanowi 56,41 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.719.437,00 zł został 

wykonany w kwocie 2.023.427,34 zł, co stanowi 54,40 % planu, 

•( plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

482.456,00 zł został wykonany w kwocie 346.823,90 zł, co stanowi 71,89 % planu. 
W rozdziale 80117 zadanie realizował Zespól Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Politechnicznych 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
Plan wydatków bieżących w wysokości 3.455.004,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.941.614,89 zł, 
co stanowi 56,20 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 2.300,00 zł  został 
wykonany w kwocie 625,00 zł co stanowi 27,17 % planu. W ramach tego zadania zakupiono odzież 
ochronną i obuwie w kwocie 625,00 zł. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń 
dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród oraz odprawy 
i ekwiwalenty. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacenie składki 
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie 
po zmianach wynosił 3.037.220,00 zł  został wykonany w kwocie 1.640.718,61 zł,  co stanowi 54,02 % 
planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
415.484,00 zł  został wykonany w kwocie 300.271,28 zł  co stanowi 72,27% planu. Środki 
wydatkowano na zakup nagród konkursowych w kwocie 2.479.86 zł. Środki wydatkowano na zakup 
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wody, energii ciepinej i elektrycznej w kwocie 117.655,39 zł. Na usługi remontowe typu konserwacja 

infrastruktury sieci i naprawa kserokopiarki wydano kwotę 762,60 zł. Ponadto opłacono usługi 
zdrowotne w kwocie 110,00 zł. Dokonano zakupu środków czystości, benzyny, tuszu do drukarek, 
artykułów na konkursy, papieru do drukarek i kser, materiałów biurowych, druków, gaśnic, 
art. na egzaminy, części do napraw, żarówek serwer RAM, środków dezynfekcyjnych, pojemnik 
do korespondencji oraz dziurkacz w kwocie 7.885,46 zł. Dokonano opłaty za podróże służbowe krajowe 
w kwocie 299,34 zł. Kwotę 83.614,52 zł przeznaczono na opłaty bankowe, abonament RTV, programy 
i licencje, obsługę prawną, promocje szkoły, usługi pocztowe, kursy zawodowe, kosztorys 
na proponowaną naprawę ogrodzenia, przewóz uczniów do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii w Grzymysławicach oraz wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków. Na usługi 
telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 3.766,83 zł.  Opłacono ubezpieczenie mienia w wysokości 
4.464,50 zł, opłatę śmieciową w kwocie 549,00 zł oraz podatek od towarów i usług w wysokości 
3.967,78 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 74.716,00 zł. 

Zespól Szkół Politechnicznych 
Plan wydatków bieżących w wysokości 749.189,00 zł został zrealizowany w kwocie 429.261,35 zł, 
co stanowi 57,30 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  dokonano wypłat wynagrodzeń 
dla nauczycieli, administracji i obsługi. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia 
roczne, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. 
Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 682.217,00 zł  został wykonany w kwocie 382.708,73 zł, 
co stanowi 56,10 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
66.972,00 zł został wykonany w kwocie 46.552,62 zł,  co stanowi 69,51 % planu. Środki wydatkowano 
na zakup wody oraz energii ciepinej i elektrycznej w kwocie 20.780,58 zł. Dokonano zakupu środków 
czystości, papieru do drukarek i kser, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych w kwocie 
1.297,76 zł. Kwotę 910,28 zł przeznaczono na wywóz nieczystości i śmieci. Dokonano odpisu 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23.564,00 zł. 

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTALCACE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.760.359,00 zł został wykonany w kwocie 3.200.433,46 d, 
co stanowi 55,56 % planu, w tym: 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.136,00 zł został wykonany w kwocie 
1.019,99 zł, co stanowi 24,66 % planu, 

%, plan na dotacje na zadania bieżące w wysokości 155.943,00 zł został wykonany w kwocie 
65.913,20 zł, co stanowi 42,27 % planu, 
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ii plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 5.600.280,00 zł został wykonany 

w kwocie 3.133.500,27 zł, co stanowi 55,95 % planu, w tym: 

•7  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.009.486,00 zł został 

wykonany w kwocie 2.826.396,96 zł, co stanowi 56,42 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

590.794,00 zł został wykonany w kwocie 307.103,31 zł, co stanowi 51,98 % planu. 
Plan wydatków majątkowych w wysokości 26.720,00 zł nie został wykonany, w tym: 

plan na inwestycje w wysokości 26.720,00 zł nie został wykonany. 

W rozdziale 80120 zadanie realizuje Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespól 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Starostwo Powiatowe. 

Zespól Szkól Zawodowych nr 2 
Plan wydatków bieżących w wysokości 171.497,00 zł został zrealizowany w kwocie 94.755,62 zł, 
co stanowi 55,25 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  dokonano wypłat wynagrodzeń 
dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzenia za nadgodziny, nagród oraz wypłacono 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 154.113,00 zł  został wykonany w kwocie 85.226,62 zł,  co stanowi 55,30 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
17.384,00 zł został wykonany w kwocie 9.529,00 zł co stanowi 54,81 % planu. Środki wydatkowano 
na zakup wody, energii ciepinej i elektrycznej w kwocie 4.810.00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.598.00 zł. Kwotę 304.00 zł przeznaczono na zakup środków 
czystości, tuszu do drukarek i tonerów do kserokopiarek. Ponadto kwotę 601.00 zł wydano na usługi 
pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 
216.00 zł. 

Liceum Ogólnokształcqce 
Plan wydatków bieżących w wysokości 4.090.261,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.176.350,13 zł, 
co stanowi 53,21 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 3.836,00 zł został wykonany 
w kwocie 819,99 zł,  co stanowi 21,38 %  planu. Powyższą kwotę wydatkowano, zgodnie 
z indywidualnymi kartami przydziału, na zakup odzieży roboczej dla pracownika obsługi oraz 
nauczyciela wychowania fizycznego. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za pranie 
odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania 
fizycznego w drugim półroczu br., zgodnie z indywidualnymi kartami przydziału. 
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W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłaty wynagrodzeń 

dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, 

wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród 

jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz 

Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 3.652.541,00 zł został 

wykonany w kwocie 1.955.580,47 zł, co stanowi 53,54 % planu. 

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

433.884,00 zł został wykonany w kwocie 219.949,67 zł, co stanowi 50,69 %planu. 

Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 6.650,16 zł, w tym środki czystości, materiały biurowe, 

przemysłowe i elektryczne, malarskie, druki szkolne, etylinę do kosiarki i dmuchawy, tonery, zasilacz 

do serwera, dozownik do mydła oraz literaturę fachową. Zużycie wody, gazu i energii elektrycznej 

to wydatek na kwotę 92.857,46 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 15.575,93 zł, 

między innymi na usługi prawne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, ogłoszenie prasowe, opłatę za 

przegląd i serwis kotłowni gazowej, nadzór nad stanem p.poż. i bhp, wykonanie legitymacji 

nauczycielskich, abonament RTV, opłaty za programy komputerowe, przejazdy uczniów na olimpiady 

i konkursy. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono  1.367.46 zł. Kwota 474.70 zł wydatkowana została 
na delegacje służbowe dla pracowników sprawujących opiekę nad uczniami biorącymi udział 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, promujących szkołę w Gimnazjach Powiatu 

Wrzesińskiego. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 205,00 zł, ubezpieczenie mienia w 
kwocie 3.234.00 zł oraz podatek VAT w kwocie 540.96 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych wydatkowano kwotę 98.814,00 zł. Na szkolenie pracowników administracji z zakresu 
„Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2019 roku oraz sprawozdania finansowe JST" wydatkowano kwotę 
230,00 zł. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 26.720,00 zł nie został zrealizowany. 

W zakresie inwestycji plan po zmianach wynosił 26.720,00 zł i nie został wykonany. W ramach 

wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku nie został poniesiony wydatek na zadanie majątkowe 

pn.: „Modernizacja głównej rozdzielni prądu w Liceum Ogólnokształcącym". 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
Plan wydatków bieżących w wysokości 1.342.658,00 zł został zrealizowany w kwocie 863.414,51 zł, 
co stanowi 64,31 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 300,00 zł został 
wykonany w kwocie 200,00 4  co stanowi 66,67 % planu. Zostały zakupione rękawice ochronne. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń 
dla nauczycieli, nadgodzin oraz ekwiwalentu za urlop. Ponadto wydatkowano środki na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 
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od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.202.832,00 zł  został 

wykonany w kwocie 785.589,87 zł,  co stanowi 65,31 %  planu. 

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

139.526,00 zł został wykonany w kwocie 77.624,64 zł,  co stanowi 55,63 % planu. Za kwotę 7.115,60 zł 

zakupiono wyposażenie (czajnik, ekspres do kawy), środki czystości, materiały biurowe, remontowe, 

hydrauliczne, malarskie, stolarskie, druki szkolne, świetlówki, żarówki. Kwotę 25.665,00 zł 

wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, 

licencje na programy komputerowe, abonament RTV, przejazdy uczniów na zajęcia oraz przegląd p.poż. 
zapłacono 5.587,98 zł. Usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu to koszt L200.00 zł. Dokonano 

wypłaty za przejazdy służbowe na kwotę 2.087,06 zł, natomiast za kwotę 3.325,00 zł opłacono 

ubezpieczenie mienia. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 

32.644.00 zł. 

Starostwo Powiatowe 
Plan wydatków bieżących w wysokości 155.943,00 zł został wykonany w kwocie 65.913,20 zł, co stanowi 
42,27 % planu, w tym: 

, plan na dotacje w wysokości 155.943,00 zł został wykonany w kwocie 65.913,20 zł, 
co stanowi 42,27 % planu. 

W zakresie udzielonych dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 155.943,00 zł  został 
wykonany w kwocie 65.913,20 zł,  co stanowi 42,27 % planu. 

Wydatkowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych: 

, Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni 65.913,20 zł; 
, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni 65.913,20 zł, 

Wyszczególnienie 

Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach 
w I półroczu 2020 roku 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 
Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych - Stowarzyszenie 
Oświatowców we Wrześni 

124 122 122 122 122 122 

ROZDZIAŁ 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 694.685,00 zł został wykonany w kwocie 224.632,02 zł, 
co stanowi 32,34 % planu, w tym: 

✓ plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 250,00 zł został wykonany w kwocie 

69,50 zł, co stanowi 27,80 % planu, 

, plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 694.435,00 zł został wykonany 
w kwocie 224.562,52 zł, co stanowi 32,34 % planu, w tym: 
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V" plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 558.933,00 zł został 

wykonany w kwocie 184.124,43 zł, co stanowi 32,94 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

135.502,00 zł został wykonany w kwocie 40.438,09 zł, co stanowi 29,84 % planu. 

W rozdziale 80132 zadanie realizuje Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia. 

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia 
Plan wydatków bieżących w wysokości 694.685,00 z1 został zrealizowany w kwoce 224.632,02 zł, 
co stanowi 32,34 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych  zakupiono odzież ochronną dla pracownika szkoły. 

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 250,00 zł został wykonany w kwocie 69,50 zł  co stanowi 

27,80 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  wydatkowano środki na wynagrodzenia 

nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nadgodziny. Ponadto wypłacono dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. Plan w tym 

zakresie po zmianach wynosił 558.933,00 zł  został wykonany w kwocie 184.124,43 zł,  co stanowi 
32,94 % planu. 

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

135.502,00 zł został wykonany w kwocie 40.438,09 zł,  co stanowi 29,84 °lo planu. Środki w kwocie 

5.332,70 zł przeznaczono na zakup drukarki, mebli, krzeseł, dwóch zestawów kawowych, środków 

czystości, higienicznych, artykułów elektrycznych i przemysłowych. Na zużycie energii elektrycznej, 

ciepinej oraz wody wydatkowano 5.033.08 zł. Kwotę 91.00 zł wydatkowano na badania okresowe 

pracownika szkoły. Na usługi pocztowe, kurierskie, prawne, opłaty i prowizje bankowe, wywóz 

nieczystości i odprowadzenie ścieków, eksploatację pojemnika, przegląd p.poż., nadzór BHP, ochronę 
obiektu, utrzymanie strony internetowej, wykonanie kotar wygłuszających, wykonanie pieczątek, tablic 
wydano 9.268,36 zł. Kwotę 703.45 zł wydano na usługi telefonii komórkowej. Dokonano opłaty 
ubezpieczenia mienia w kwocie 312,00 zł. Środki w wysokości 19.697,50 zł przeznaczono na odpis 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

ROZDZIAŁ 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.356.891,00 zł został wykonany w kwocie 739.607,19 zł, 
co stanowi 54,51 % planu, w tym: 

• plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.368,00 zł nie został wykonany, 

• plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.355.523,00 zł został wykonany 

w kwocie 739.607,19 zł, co stanowi 54,56 % planu, w tym: 
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plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.232.992,00 zł został 

wykonany w kwocie 670.087,88 zł, co stanowi 54,35 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

122.531,00 zł został wykonany w kwocie 69.519,31 zł, co stanowi 56,74 % planu. 

W rozdziale 80134 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych. 

Zespól Szkół Specjalnych 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.356.891,00 zł został wykonany w kwocie 739.607,19 zł, 
co stanowi 54,51 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 1.368,00 zł i nie został 

wykonany. Wydatek planowany jest na II półrocze 2020 roku. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń 
dla nauczycieli, administracji i obsługi, wynagrodzeń za nadgodziny, nagród oraz 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 1.232.992,00 zł  został wykonany w kwocie 670.087,88 zł,  co stanowi 54,35 % 
planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
122.531,00 zł został wykonany w kwocie 69.519,31 zł,  co stanowi 56,74 % planu. Dokonano zakupu 
wiatraka, druków, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, elektrycznych, tonerów, 

cartridg'y, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, paliwa, rękawiczek jednorazowych, 

apteczki pierwszej pomocy. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.895,51 zł. 
Zakup wody, energii elektrycznej kosztował 16.473.26 zł. Kwotę 909.93 zł wydatkowano na usługi 
remontowe dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja dźwigu w Zespole Szkól Specjalnych 
w latach 2018/2021" w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań w latach 2018-2021 zgodnie 
z zawartą umową nr 01/09/2018/K oraz 01/10/2018/K. Ponadto naprawiono sterowanie w windzie 
i wymieniono włącznik końcowy. Badania okresowe pracowników kosztowało 176,40 zł. Wywóz 
nieczystości stałych, eksploatacja pojemnika, usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, prawne, 
konsultacje zawodowe, basen dla uczniów, usługa nadzoru BHP i ppoż., opłaty i prowizje bankowe, 

pomiary elektryczne, wymiana włącznika w windzie, odprowadzenie ścieków, ochrona obiektu, 
pomiary UDT, notarialne poświadczenie podpisu, aktualizacje programów komputerowych to wydatek 
17.590,15 zł. Za usługi dostępu do sieci Internet zapłacono 1.471,02 zł. Kwotę 177,12 zł wydatkowano 
na oszacowanie wyeksploatowania elementów dźwigu. Kwotę 80.60 zł wydatkowano na delegacje 
związane z różnymi przedsięwzięciami szkolnymi. Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 

1.168.20 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 29.577.12 zł.  
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ROZDZIAŁ 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI 

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 

I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO. 

Plan wydatków bieżacych w wysokości 4.534.205,96 zł został wykonany w kwocie 1.555.828,23 zł, 
co stanowi 34,31 % planu, w tym: 

•( plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.350,00 zł nie został wykonany, 

• 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 866.047,96 zł został 

wykonany w kwocie 57.642,66 zł, co stanowi 6,66 % planu, 

• plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z programami 

finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 

3 pkt 4 ustawy) w wysokości 102.708,33 zł nie został wykonany, 

plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane ze współfinansowaniem 

programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 6.041,67 zł nie został wykonany, 

✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami 

finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 

3 pkt 4 ustawy) w wysokości 272.446,48 zł nie został wykonany, 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem 

programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 16.026,27 zł nie został wykonany, 

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami 

finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 

3 pkt 4 ustawy) w wysokości 418.271,03 zł został wykonany w kwocie 

54.440,29 zł, co stanowi 13,02 % planu, 

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane 

z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 50.554,18 zł został 

wykonany w kwocie 3.202,37 zł, co stanowi 6,33 % planu; 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 3.664.808,00 zł został wykonany 
w kwocie 1.498.185,57 zł, co stanowi 40,88 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.913.657,00 zł został 

wykonany w kwocie 920.767,48 zł, co stanowi 48,12 % planu, 

%I plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

1.751.151,00 zł został wykonany w kwocie 577.418,09 zł, co stanowi 32,97 % planu. 
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Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.531.392,72 zł został wykonany w kwocie 2.451.370,13 zł, 
co stanowi 25,72 % planu, w tym: 

plan na inwestycje w wysokości 9.434.917,72 zł został wykonany w kwocie 2.451.370,13 zł, 

co stanowi 25,96 % planu, w tym: 

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

ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9.429.917,72 zł został wykonany w kwocie 2.426.442,90 zł, 

co stanowi 26,95 % planu, 

i(  plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 96.475,00 zł nie został wykonany, w tym: 

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

ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 96.475,00 zł nie został wykonany. 

W rozdziale 80140 zadania realizuje Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej — Zaplecze Dydaktyczno - Sportowe. 

Starostwo Powiatowe 
Plan wydatków bieżących w wysokości 866.047,96 zł został wykonany w kwocie 57.642,66 zł, co stanowi 

6,66% planu, w tym: 

•7  plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. I pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości 866.047,96 zł został 

wykonany w kwocie 57.642,66 zł, co stanowi 6,66 (:)/0 planu, 

• plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z programami 

finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 

3 pkt 4 ustawy) w wysokości 102.708,33 zł nie został wykonany, 

• plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane ze współfinansowaniem 

programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 6.041,67 zł nie został wykonany 

• plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami 

finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 

3 pkt 4 ustawy) w wysokości 272.446,48 zł nie został wykonany, 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem 

programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 16.026,27 zł nie został wykonany, 

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami 

finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 

3 pkt 4 ustawy) w wysokości 418.271,03 zł został wykonany w kwocie 

54.440,29 zł, co stanowi 13,02 % planu, 
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, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane 

z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 50.554,18 zł został 

wykonany w kwocie 3.202,37 zł, co stanowi 6,33 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.521.392,72 zł został wykonany w kwocie 2.446.686,90 zł, 
co stanowi 25,70 % planu, w tym: 

, plan na inwestycje w wysokości 9.424.917,72 zł został wykonany w kwocie 2.446.686,90 zł, 
co stanowi 25,70 % planu, w tym: 

,7  plan na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9.424.917,72 zł został wykonany w kwocie 

2.446.686,90 zł, co stanowi 25,96 % planu, 

, plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 96.475,00 zł nie został wykonany, w tym: 

, plan na zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 96.475,00 zł nie został wykonany. 

Plan wydatków bieżących w wysokości 866.047,96 zł został wykonany w kwocie 57.642,66 zł, co stanowi 

6,66% planu. 

Zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 
wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" realizowanego w ramach umowy 

o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00 z dnia 21 listopada 2016 roku dwukrotnie 

zmienianej aneksami. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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. Okres 

realizacji: od 01.09.2019 roku do 29.11.2022 roku. 

W I półroczu bieżącego roku zakupiono podręczniki w celu realizacji kursów i szkoleń do Powiatowego 
Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń 
i kursów zawodowych za łączną kwotę 57.642,66 zł. 

W związku z sytuacją epidemiczną i czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół planowane 

szkolenia i kursy zawodowe nie zostały przeprowadzone. W wyniku tego nie wydatkowano środków. 
Ponadto środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników nie zostały wydatkowane, 
ponieważ zgodnie ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie powinny zostać przeniesione do szkól 
i wydatkowane przez szkoły zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela. Przeniesienie środków nastąpi 
po podpisaniu aneksu do umowy, którego zawarcie w I półroczu nie doszło do skutku ze względu 
na panującą sytuację epidemiczną. 
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Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.521.392,72 zł został wykonany w kwocie 2.446.686,90 zł, 
co stanowi 25,70 % planu. 

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano trzy zadania: 

1. "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu 
realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego", 

2. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój 
szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego", 

3- ',Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie 
fachowców!" — zakup wyposażenia do placówek oświatowych. 

1. "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu 
realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 
wrzesińskiego" - plan w wysokości 7.123.609,00 d został wykonany w kwocie 
1.496.943,33 zł,  co stanowi 21,01 % planu. 

W dniu 10 lipca 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy z Zarządem Województwa 

Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu (nr umowy o dofinansowanie: RPWP.09.03.02-30-

0006/16-00), „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - 
Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", 

Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2020 roku: 

1,7  zrealizowano umowę na demontaż, pakowanie oraz paletyzowanie przedmiotów 

znajdujących się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 

w Grzymysławicach - kwota 15.744,00 zł, 

zrealizowano umowę na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni 

w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach 

(CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - PLC, Technika napędowa - kwota 
1.481.100,00 zł, 

,/ zrealizowano umowę na wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej dla budynku Centrum 
Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach - kwota 99,33 zł. 

Ponadto na dzień 30 czerwca 2020 roku w trakcie realizacji były niniejsze umowy: 

sł umowa nr NI.273.2.2020 z dnia 20.02.2020 roku - Przedsiębiorstwo Produkcyjno — 
Usługowe MICRO, ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów - dostawa, montaż, uruchomienie 

pracowni mechatroniki w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 
w Grzymysławicach. Wartość umowy: 1.199.865,00 zł; 
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umowa nr NI.032.3A.2020 z dnia 22.05.2020 roku - GUSTIMO Monika Gąbka, ul. Gać 

46A; 86-302 Grudziądz - dostawa i montaż wyposażenia kuchennego meblowego ze stali 

nierdzewnej do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 
w Grzymysławicach. Wartość umowy: 22.425,30 zł; 

• umowa nr NI.032.4.2020 z dnia 22.05.2020 roku - LOBBY MEBLE KATOWICE, 
ul. Bałtycka 62 G, 40-778 Katowice - dostawa i montaż szafek BHP do budynku Centrum 

Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Wartość umowy: 
35.282,55 zł; 

• umowa nr NI.273.3.2020 z dnia 23.01.2020 roku - Sieć Badawcza Łukasiewicz — 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 
Warszawa - dostawa, montaż, uruchomienie pracowni technika połączeń śrubowych. 
Wartość umowy: 676.500,00 zł; 

• umowa nr NI.032.5.2020 z dnia 18.05.2020 roku - PRYMUS BIS S.C. Waldemar 
i Grzegorz Kubiak, ul. Przemysłowa 3A, 62-300 Września - dostawa i montaż wyposażenia 
do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach — 
wyposażenie kuchenne meblowe. Wartość umowy: 7.072,50 zł; 

• umowa nr 273.19.2020 z dnia 05.06.2020 roku - KRO-BOT Sp. z o.o. S.K., ul. Wrzesińska 
67, 62-020 Swarzędz - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań 
i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów 

dydaktyczno-szkoleniowych — dwa komputery przenośne z oprogramowaniem. Wartość 
umowy: 59.000,00 zł; 

• umowa nr NI.032.13.2020 z dnia 17.06.2020 roku - GUSTIMO Monika Gąbka, ul. Gać 
46A, 86-302 Grudziądz - dostawa i montaż wyposażenia kuchennego AGD do budynku 
Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Wartość 
umowy: 34.892,87 zł; 

• umowa nr NI.273.23.2020 z dnia 26.06.2020 roku - LaborTech Polska Marceli Fuczek, 
Chemików 1B /516, 32-600 Oświęcim - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia 
dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 
w Grzymysławicach (CBIRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - urządzenie 
do badań wytrzymałościowych z komponentami. Wartość umowy: 113.898,00 zł. 

Ad.2. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój 
szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" plan w wysokości 
2.301.308,72 zł  został wykonany w kwocie 949.743,57 zł,  co stanowi 41.27 % planu. 
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W dniu 21 marca 2017 roku Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach 

Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 

9.3.2 „ Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego" WRPO 2014+ ujętych 

w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu 

pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku Uchwałą nr 3861/2017 Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 przyznał dofinansowanie na wyżej 

wymieniony projekt. 

W dniu 10 lipca bieżącego roku podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego 

umowę o dofinansowanie. Wartość planowanych wydatków na zadanie opiewa na kwotę 

49.193.325,00 zł, z czego dofinansowanie zgodnie z umową stanowi kwotę 45.504.843,87 zł. 

Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału 

ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", 

Poddziałania 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

W I półroczu 2020 roku w ramach powyższego zadania wydatkowano środki na: 

budowę budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz z planem zagospodarowania 

terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego 

parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum 

Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego 

na terenie powiatu vvrzesińskiego"- uregulowano płatność w roku 2020 za ostatni etap 

prac budowlanych w wysokości 246.242,91 zł. 

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz z planem 

zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz 

z przebudową istniejącego parkingu naziemnego" — płatność za ostatni etap prac — kwota 

1.052,54 zł; 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej nad realizacją zadania: budowa 

budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, 

infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego 

parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego 

w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego" uregulowano płatność za ostatni etap prac w wysokości 1.712,61 zł; 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją 

zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz z planem 
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zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz 

z przebudową istniejącego parkingu naziemnego uregulowano płatność za ostatni etap 

prac w wysokości 667,21 zł-

 

, pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej nad realizacją zadania: budowa 

budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, 

infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego 

parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego 

w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego" uregulowano płatność za ostatni etap prac w wysokości 1.07038 zł; 

i(  dostawę i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc 

siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku na cele 

dydaktyczno — sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą 

techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego 

w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu 

realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego" — kwota 105.165.00 zł; 

i(  pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad realizacją zadania: budowa 

budynku na cele dydaktyczno — sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, 

infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego 

parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego 

w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego" — kwota 4.500,00 zł, 

i(  dostawę wykładziny zabezpieczającej z wózkami do budynku Zaplecza Dydaktyczno-

 

Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 — kwota 59.327,00 zł; 

i(  dostawę wyposażenia sportowego do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego 

we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego - kwota 53.200,00 zł; 

i(  dostawę i montaż tablicy wyników sportowych - profesjonalnej, z wyświetlaczem 

led wraz z osprzętem i konstrukcją mocującą do budynku Zaplecza Dydaktyczno-

 

Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego — kwota 60.885,00 zł; 

i(  dostawę sprzętu serwerowego i sieciowego do budynku Zaplecza Dydaktyczno — 

Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 - kwota 46.664.97 zł, 

ił dostawę sprzętu komputerowego do budynku Zaplecza Dydaktyczno — Sportowego 

we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 — kwota 23.024,24 zł, 

88 



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESDISKIEGO 
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU 

ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU 
SIĘ  WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

NA LATA 2020 -2027 

ył  wykonanie i dostawę 2 tablic pamiątkowych dla budynku zaplecza dydaktyczno-

sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 oraz bursy przy ulicy Słowackiego 11 - kwota 

198.66 zł 

zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego budynku do budynku Zaplecza 

Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 - kwota 82.098,05 zł, 

1,7  dostawę sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno — sportowego 

przy ul. Wojska Polskiego 1 — kwota 33.825.00 zł. 

,7 opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy 

przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni" w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja 

i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa 

zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego' — uregulowano płatność w niepełnej 

kwocie wynikającej z umowy to jest w wysokości 230.110.00 zł. W związku z brakiem 

wykonywania i realizacji robót budowlanych, zgodnie z harmonogramem prac, w dniu 

26 sierpnia 2019 roku skierowano do Generalnego Wykonawcy pismo odstąpienia 

od umowy z powodu niekontynuowania robót budowlanych z jednoczesnym naliczeniem 

kar umownych za zwłokę w sporządzaniu dokumentacji projektowej a także z tytułu 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 21 stycznia 2020 roku, w związku 

z ustanowieniem restrukturyzatora oraz otwarciem postępowania sanacyjnego zgłoszono 

wierzytelności Powiatu Wrzesińskiego w stosunku do Macieja Hoffmanna. W związku 

ze złożeniem faktury przez restrukturyzatora na kwotę 230.110,00 zł kwota ta została 

uregulowana i obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonania 

wykopu pod fundamenty. 

Ponadto na dzień 30 czerwca 2020 roku w trakcie realizacji były niniejsze umowy: 

umowa nr 032.10.2020 z dnia 13.05.2020 roku - Archipark Paweł Michalak, 

ul. Chrzanowskiego 4/96, 04-381 Warszawa - dostawa elementów małej architektury - 

ławek zewnętrznych i koszy na śmieci do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego 

we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego. Wartość umowy 6.076,20 zł, 

umowa nr 032.12.2020 z dnia 01.06.2020 roku - M.B. OGRODY Beata Szczepańska, 

Łubowo 59, 62-260 Łubowo - wykonanie aranżacji zieleni polegającej 

na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku Zaplecza dydaktyczno-

sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Wartość umowy 52.477,00 zł. 

Z uwagi na niedostępność rośliny uwzględnionej pierwotnie w ofercie Wykonawcy 

„Jałowiec chiński Spartan" zastąpiono ww. rośliny na zaproponowaną przez 

Wykonawcę tańszą roślinę „Cis pośredni Hicksii". Z uwagi na powyższe w dniu 
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19 czerwca 2020 zawarto aneks nr I do umowy umniejszający wynagrodzenie do kwoty 

52.344,00 zł, 

umowa nr NI.273.10.2020 z dnia 30.04.2020 roku - SOLIDDOM Sp. z o.o., 

Szczodrzejewo 2A, 62-322 Orzechowo - przebudowa istniejącego budynku Powiatowego 

Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem 

zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce 

nr 1271/13. Wartość umowy: 4.143.076,16 zł z czego w roku 2020 - 930.541,95 zł 

a w roku 2021 —3.212.534,21 zł, 

• umowa nr 273.10.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol" Piotr Olszowy, ul. Średzka 10, 

62-322 Orzechowo - „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży ogólnobudowlanej 

dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku 

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 

wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady 

stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 42.000,00 zł z czego w roku 

2020 — 9.433,20 zł a w roku 2021 — 32.566,80 zł, 

• umowa nr 273.11.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol" Piotr Olszowy, ul. Średzka 10, 

62-322 Orzechowo -„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej 

dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego 

budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska 

Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą 

na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb września. Wartość umowy: 20.000,00 zł 

z czego w roku 2020 — 4.492,00 zł a w roku 2021— 15.508,00 zł, 

• umowa nr 273.12.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol" Piotr Olszowy, ul. Średzka 10, 

62-322 Orzechowo -„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej 

dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego 

budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska 

Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą 

na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 20.000,00 zł 

z czego w roku 2020— 4.492,00 zł a w roku 2021 — 15.508,00 zł, 

• umowa nr 273.13.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol" Piotr Olszowy, ul. Średzka 10, 

62-322 Orzechowo -„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży telekomunikacyjnej 

dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku 

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 

wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady 
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stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 10.000,00 zł z czego w roku 

2020— 2.246,00 zł a w roku 2021 — 7.754,00 zł, 

V umowa nr 273.14.2020 z dnia 30.04.2020 - Usługi inżynierskie Piotr Wojciński, 

ul. Jaśminowa 4, 62-330 Nekla - „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży 

drogowej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie 

istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 

przy ul. Wojska Polskiego I wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą 

techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość 

umowy: 6.490,00 zł z czego w roku 2020— 0,00 zł, a w roku 2021 — 6.490,00 zł. 

Ad3. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie 

fachowców!" zakup wyposażenia do placówek oświatowych plan w wysokości 96.475.00 zł  nie 
został wykonany. 

W dniu 21 listopada 2016 roku nastąpiło podpisanie umowy z Zarządem Województwa 

Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu (nr umowy o dofinansowanie: RPWP.08.03.01-30-

0013/15-00 dwukrotnie zmieniano umowę aneksami) „Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie 

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie 
zawodowe młodzieży — tryb konkursowy. 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie nie było 
możliwe wydatkowanie środków w pierwszej połowie roku. Po uzyskaniu zgody na zmiany 
planuje się wydatkować środki w drugiej połowie roku. 

Ź ródłem finansowania wydatków w rozdziale 80140 sq środki własne powiatu oraz pozyskane 
dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 
Plan wydatków bieżących w wysokości 1.636.594,00 zł został wykonany w kwocie 830.016,68 zł, 
co stanowi 50,72 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 2.750,00 zł i nie został 
wykonany. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń 
dla nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodzin nauczycieli, nagród, odpraw i ekwiwalentów 
za urlop. Zawarto i wypłacono umowy zlecenia na naprawę systemu mechaniczno — elektronicznego, 
demontaż i montaż instalacji zasilających maszyny, przeprowadzenie praktycznej nauki na kursie 
operator obrabiarek, prowadzenie prac związanych z aktualizacją i administrowaniem strony 
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internetowej placówek. 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 1.296.004,00 zł został wykonany w kwocie 685.648,00 zł, co stanowi 

52,90 % planu. 

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

337.840,00 zł został wykonany w kwocie 144.368,68 zł, co stanowi 42,73 % planu. Kwotę 77.00 zł 

przeznaczono na wpłatę na rzecz PFRON. Zakupiono czyściwa, środki czystości, materiały biurowe, 

części zamienne do sprzętu, surowce na zajęcia praktyczne, artykuły spożywcze, przemysłowe, tonery, 

akcesoria komputerowe, paliwo, gaz w butli, artykuły BHP, wyposażenie do pracowni, 

na co wydatkowano kwotę 12.093,18 zł. Na opłaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej 

i ciepinej wydatkowano kwotę 66.611.73 zł. Naprawa wózka widłowego oraz drukarki kosztowała 

2.408.10 zł. Badania lekarskie pracowników to 50,00 zł. Wywóz nieczystości, eksploatacja pojemnika, 

ochrona mienia, aktualizacja programów, usługi cateringowe, prawne, pocztowe, kominiarskie, 

transportowe, pralnicze, dzierżawa centrali telefonicznej, dozór techniczny wózka widłowego oraz 

samochodu służbowego, wycinka drzew, opłaty czynszowe za wynajem sal dydaktycznych oraz mat 

i neutralizatora powietrza, abonament RTV, ostrzenie frezów, przeglądy budowlane, opłata za podpis 

elektroniczny, opłaty i prowizje bankowe, utylizacja i niszczenie dokumentów, odprowadzenie ścieków, 

dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracownika, wykonanie pieczątek, to wydatek 

21.037,16 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.662,35 zł. Kwotę 937,88 zł wydatkowano 

na podróże służbowe krajowe pracowników Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Ponadto 

opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 2.900,26 zł oraz podatek VAT w kwocie 811.48 zł. Dokonano 

odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 34.779.54 zł. 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.826.764,00 zł został wykonany w kwocie 541.474,34 zł, 
co stanowi 29,64 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 600,00 zł i nie został 

wykonany. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń 

dla administracji, obsługi i nagrody dyrektora. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz 

zawarto i wypłacono umowy zlecenia Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 595.053,00 zł został 

wykonany w kwocie 229.228,72 zł, co stanowi 38,52 % planu. 

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

1.231.111,00 zł został wykonany w kwocie 312.245,62 zł, co stanowi 25,36 % planu. Zakupiono 
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artykuły BHP, środki czystości, wyposażenie, materiałów biurowych, materiałów do sprzętu 
w pracowni, artykuły przemysłowe i chemiczne, gazu w butli, narzędzia do sprzętu na co wydatkowano 

kwotę 16.845,64 zł. Na opiaty związane z zakupem wody, energii elektrycznej i gazu wydatkowano 

kwotę 142.572.33 zł. Odnowienie powłoki lakierniczej parkietu dębowego oraz usługa remontowa 

pomieszczenia sprężarkowni to wydatek w kwocie 17.158,50 zł. Wywóz nieczystości, eksploatacja 

pojemnika, ochrona mienia, sprzątanie pomieszczeń, domena internetowa, wykonanie materiałów 

reklamowych, przeprowadzenie szkoleń i egzaminu, przegląd budowlany, techniczny wózka, 

odprowadzenie ścieków, dofinansowanie czesnego, usługi związane z pandemią COVID-19, usługi 

cateringowe to wydatek 101.839,44 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 11.601.59 zł. Kwotę 

2.777,64 zł wydatkowano na podróże służbowe pracowników i kierownika Centrum Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie  13.637.00 zł. Dokonano 
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.813.48 zł. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.000,00 zł nie został wykonany. 

W zakresie wydatków inwestycyjnych plan po zmianach wynosił 5.000,00 zł i nie został 
wykonany. Środki przeznaczono na zadanie pn.: „Budowa systemu nawadniania przy Centrum Badań 
i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach". Wydatek zaplanowano na II półrocze 
2020 roku. 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej — Zaplecze Dyda47czno - Sportowe 
Plan wydatków bieżących w wysokości 204.800,00 zł został wykonany w kwocie 126.694,55 zł, 
co stanowi 61,86 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  dokonano wypłat wynagrodzeń 
dla administracji i obsługi. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne. Plan w tym zakresie 
po zmianach wynosił 22.600,00 zł  został wykonany w kwocie 5.890,761  co stanowi 26,07 %  planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
182.200,00 zł  został wykonany w kwocie 120.803,79 zł,  co stanowi 66,30 % planu. Zakupiono artykuły 
BHP, środki czystości, materiałów biurowych, materiałów do sprzętu w pracowni, artykuły 
przemysłowe i chemiczne na co wydatkowano kwotę 3.949,21 zł. Na opłaty związane z zakupem wody, 
energii elektrycznej i ciepinej wydatkowano kwotę 64.211,41 zł. Kwotę 75,00 zł przeznaczono 
na badania lekarskie pracownika. Wywóz nieczystości, eksploatacja pojemnika, wykonanie tabliczek 

informacyjnych, audyt BHP, impregnacja posadzki, sprzątanie pomieszczeń, dorabianie kluczy, 
materiałów reklamowych, przegląd budowlany, odprowadzenie ścieków to wydatek 49.297.03 zł. 
Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 307,50 zł. Ponadto opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 
2.963,64 zł.  

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.683,23 zł, co stanowi 
93,66 % planu.. 
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W zakresie wydatków inwestycyjnych plan po zmianach wynosił 5.000,00 zł  został wykonany 

w kwocie 4.683,23 zł,  co stanowi 93,66 %  planu. Wydatek został poniesiony na doprowadzenie dwóch 

gniazd siłowych oraz dwóch gniazd z prądem 230V, w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja 

i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego 

na terenie powiatu wrzesińskiego". 

ROZDZIAŁ 80146 — DOKSZTAŁCANIE ł DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 

Plan wydatków bieżących w wysokości 147.654,00 zł został wykonany w kwocie 15.967,38 zł, co stanowi 

10,81 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 147.654,00 zł został wykonany 

w kwocie 15.967,38 zł, co stanowi 10,81 °A planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

147.654,00 zł został wykonany w kwocie 15.967,38 zł, co stanowi 10,81 % planu. 

W rozdziale 80146 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe, Zespół Szkól Specjalnych, Zespól Szkól 

Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkól Politechnicznych, Zespól Szkól 

Technicznych i Ogólnokształcących, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej oraz Powiatowa Szkoła 

Muzyczna I Stopnia. 

Starostwo Powiatowe 

Plan wydatków bieżących w wysokości 67.654,00 zł został wykonany w kwocie 4.856,00 zł, co stanowi 

7,18 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 67.654,00 zł został wykonany w kwocie 

4.856,00 zł, co stanowi 7,18 % planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 67.654,00 zł 

został wykonany w kwocie 4.856,00 zł, co stanowi 7,18 % planu. 

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

67.654,00 zł został wykonany w kwocie 4.856,00 zł co stanowi 7,18 % planu. 

Uchwałą nr 633/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku przyznano 

środki na dofinansowanie czesnego dla 4 nauczycieli (1-Zespól Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących, 2-Zespół Szkół Politechnicznych, 1-Zespół Szkół Specjalnych) w łącznej kwocie 

4.856,00 zł. W grudniu bieżącego roku po rozpatrzeniu drugiej tury wniosków, zostanie wypłacona 

pozostała część środków przeznaczonych na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli. 

W pierwszym półroczu z powodu wprowadzenia stanu epidemii nie zrealizowano zaplanowanego 

szkolenia z awansu zawodowego i oceny pracy dla dyrektorów szkół i placówek. Zostało 

ono zaplanowane do przeprowadzenia w drugiej połowie roku. 
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Zespół Szkól Specjalnych 

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

3.500,00 zł został wykonany w kwocie 53,10 zł,  co stanowi 1,52 % planu. Środki wydatkowano 

na szkolenie „Nowoczesne wychowanie fizyczne". 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 

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

6.000,00 zł i nie został wykonany. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 roku. 

Zespół Szkól Zawodowych nr 2 

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

17.500,00 zł został wykonany w kwocie 296,71 zł co stanowi 1,70 % planu. 

W Zespole Szkól Zawodowych nr 2 poniesiono koszty związane z udziałem w szkoleniach takich 

jak: „Wykorzystanie TIK w katechezie", „Warsztaty kreatywnego katechety". 

Liceum Ogólnoksztalcqce 

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

3.500,00 zł został wykonany w kwocie 769,00 zł,  co stanowi 21,97 %  planu. 

Poniesiono wydatki na szkolenie związane z doskonaleniem i dokształcaniem pracowników 

pedagogicznych: konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki pod hasłem: „Matematyczny 

wszechświat". 

Zespól Szkół Politechnicznych 

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

29.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.731,43 zł,  co stanowi 30,11 %  planu. Środki w kwocie 

8.731A3 zł wydatkowano na szkolenia takie jak: szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, 

konferencja „Administratorów szkolnych sieci komputerowych K@SSK 2020", „Profilaktyka 

uzależnień, narkotyki i NSP", „FortiGate — kompleksowe bezpieczeństwo sieci komputerowej", ESET 

Client & Network Security Administrator, „Obsługa narzędzi Teams w pakiecie 0ffice365", szkolenie 

okresowe służ BHP. 

Zespól Szkól Technicznych i Ogólnoksztalcqcych 

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

17.000,00 zł został wykonany w kwocie 61,14 zł,  co stanowi 0,36 %  planu. Wydatkowano środki 

na szkolenia i przejazdy nauczycieli na szkolenia. Odbyto między innymi szkolenia dla: nauczyciel 

języka niemieckiego i matematyki. Środki nie zostały wykorzystane w związku z ogłoszeniem epidemii. 

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia 

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

3.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.200,00 zł,  co stanowi 34,29 %  planu. Środki w kwocie 
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1.200.00 zł wydatkowano na szkolenie takie jak: „Wykorzystanie MS Teams w nauczaniu zdalnym — 

budowanie interakcji z uczniami online". 

ROZDZIAŁ 80148 — STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 822.098,00 zł został wykonany w kwocie 264.816,64 d, 

co stanowi 32,21 % planu, w tym: 

s(	 plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.970,00 zł został wykonany w kwocie 

2.471,00 zł, co stanowi 24,78 % planu, 

s(  plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 812.128,00 zł został wykonany 

w kwocie 262.345,64 zł, co stanowi 32,30 % planu, w tym: 

s(  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 287.534,00 zł został 

wykonany w kwocie 147.547,48 zł, co stanowi 51,31 % planu, 

s(  plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

524.594,00 zł został wykonany w kwocie 114.798,16 zł, co stanowi 21,88 % planu. 

W rozdziale 80148 zadanie realizuje Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 

Zespól Szkół Technicznych i Ogólnoksztalcqcych 

Plan wydatków bieżących w wysokości 822.098,00 zł został wykonany w kwocie 264.816,64 zł, 
co stanowi 32,21 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotów za wyżywienie kucharek 

oraz zakup odzieży ochronnej. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 9.970,00 zł został wykonany 

w kwocie 2.471,00 zł co stanowi 24,78 °lo planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  dokonano wypłat wynagrodzeń 

dla administracji i obsługi, nagrody jubileuszowej. 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 287.534 00 zł został wykonany 

w kwocie 147.547,48 zł  co stanowi 51,31 % planu. 

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

524.594,00 zł został wykonany w kwocie 114.798,16 zł,  co stanowi 21 88 % planu. Zakupiono środki 

czystości, naczynia jednorazowe, serwetki, reklamówki, artykuły kuchenne, materiały do napraw 

(hydrauliczne, malarskie, elektryczne) na co wydatkowano kwotę 4.178,33 zł. Dokonano zakupu 

środków żywności za kwotę 83.938,63 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to wydatek w kwocie 

17.826,21 z1. Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji elektrycznej 

i budynków, cięcie blachy oraz dorobienie kluczy kosztowały 1.970.87 zł. Wydatkowano kwotę 

745,00 zł na ubezpieczenie mienia, natomiast na podatek VAT kwotę 607.12 zł. Dokonano odpisu 

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.532,00 zł. 
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ROZDZIAŁ 80152 — REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA 

SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH 

DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH 

W SZKOŁACH INNE GO TYPU, LICEACH 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH 

POLICEALNYCH BRANŻOWYCH SZKOŁACH 1111 STOPNIA 

I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY 

ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH 

SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 

Plan wydatków bieżących w wysokości 260.948,00 zł został wykonany w kwocie 108.124,22 d, 
co stanowi 41,44 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 260.948,00 zł został wykonany 
w kwocie 108.124,22 zł, co stanowi 41,44 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 239.870,00 zł został 
wykonany w kwocie 102.451,89 zł, co stanowi 42,71 % planu, 

plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21.078,00 zł 
został wykonany w kwocie 5.672,33 zł, co stanowi 26,91 % planu. 

W rozdziale 80152 zadanie realizuje Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Politechnicznych. 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
Plan wydatków bieżących w wysokości 58.297,00 zł został wykonany w kwocie 29.375,01 zł, co stanowi 
50,39 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń 
dla nauczycieli, nadgodzin, oraz nagród dyrektora. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie 
społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 
58.297,00 zł został wykonany w kwocie 29.375,01 zł, co stanowi 50,39 % planu. 

Liceum Ogólnoksztakace 
Plan wydatków bieżących w wysokości 42.634,00 zł został wykonany w kwocie 17.416,48 zł, co stanowi 
40,85% planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń 
dla nauczycieli, wypłat nadgodzin, wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 
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od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 38.461,00 zł został wykonany 

w kwocie 16.923,15 zł  co stanowi 44,00 % planu. 

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

4.173,00 zł został wykonany w kwocie 493,33 zł,  co stanowi 11,82 %  planu. Zwrot kosztów podróży 

służbowych pracowników prowadzących zajęcia nauczania indywidualnego poza miejscem pracy 

to wydatek w kwocie 246.58 zł. Kwotę 246,75 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych. 

Zespól Szkól Technicznych i Ogólnokształcących 

Plan wydatków bieżących w wysokości 109.879,00 zł został wykonany w kwocie 37.409,00 zł, co stanowi 

34,05 % 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 

95.963,00 zł został wykonany w kwocie 34.472,00 zł co stanowi 35,92 % planu. 

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

13.916,00 zł został wykonany w kwocie 2.937,00 zł co stanowi 21,11 % planu. Kwotę 2.937.00 zł 

wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

Zespół Szkól Politechnicznych 

Plan wydatków bieżących w wysokości 50.138,00 zł został wykonany w kwocie 23.923,73 zł, co stanowi 

47,72 % 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 

47.149,00 zł został wykonany w kwocie 21.681,73 zł co stanowi 45,99 %planu. 

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

2.989,00 zł został wykonany w kwocie 2.242,00 zł co stanowi 75,01 % planu. Kwotę 2.242.00 zł 

wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

ROZDZIAŁ 80153 — ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU 

DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB 

MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 

Plan wydatków bieżących w wysokości 21.220,04 zł nie został wykonany, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 21.220,04 zł nie został wykonany, 

w tym: 
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i(  plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21.220,04 zł 

nie został wykonany. 

W rozdziale 80153 zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych. 

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

21.220,04 zł i nie został wykonany. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej 

w ustawie budżetowej na 2020 rok, przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji 
rządowej realizowane przez powiat. 

ROZDZIAŁ 80195 — POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.578.029,63 zł został wykonany w kwocie 683.603,34 z1, 
co stanowi 43,32 % planu, w tym: 

i(  plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 36.914,00 zł został wykonany 
w kwocie 18.457,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, 

V" plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 2.000,00 zł nie został wykonany, 

i(  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 979.869,33 zł został 
wykonany w kwocie 376.410,72 zł, co stanowi 38,41 % planu, w tym: 

i(  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami 

finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 
ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 554.663,84 zł został wykonany w kwocie 

180.070,00 zł, co stanowi 32,46 % planu, 

i(  wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem 

programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 64.538,81 zł został wykonany w kwocie 

21.184,91 zł, co stanowi 32,83 1)70 planu, 

i(  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami 

finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 

ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 321.684,42 zł został wykonany w kwocie 

151.874,65 zł, co stanowi 47,21 °A planu, 

i(  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane 

z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
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ust. I pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 38.982,26 zł został 

wykonany w kwocie 23.281,16 zł, co stanowi 59,72 % planu; 

i(  plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 559.246,30 zł został wykonany 

w kwocie 288.735,62 zł, co stanowi 51,63 % planu, w tym: 

i(  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 89.774,00 zł został 

wykonany w kwocie 29.392,79 zł, co stanowi 32,74 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 469.472,30 zł 

został wykonany w kwocie 259.342,83 zł, co stanowi 55,24 % planu. 

Plan wydatków majqtkowych w wysokości 23.403,00 zł nie został wykonany, w tym: 

s7  plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 23.403,00 zł nie został wykonany, w tym: 

plan na zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 w wysokości 23.403,00 zł nie został wykonany. 

W rozdziale 80195 zadania realizuje Starostwo Powiatowe, Zespół Szkól Specjalnych, Zespól Szkól 

Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkól Politechnicznych, Zespól Szkól 

Technicznych i Ogólnokształcących, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Powiatowe 

Centrum Edukacji Zawodowej. 

Zespól Szkół Specjalnych 

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

23.293,00 zł został wykonany w kwocie 17.470,00 zł,  co stanowi 75,00 % 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 

I pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił 58.200,08 zł  został 

wykonany w kwocie 23.512,21 zł,  co stanowi 40,40 %  planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod 

nazwą „Nauka- to lubię!" — kompleksowy program rozwojowy szkól ponadgimnazjalnych oraz szkoły 

specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej 

i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. 

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli 

oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 

Pracy od naliczonych wynagrodzeń. 
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Zespół Szkół Zawodowych nr 2 

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

25.821 00 zł został wykonany w kwocie 19.366,00 zł, co stanowi 75,00 % 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 224.185,45 zł został 

wykonany w kwocie 79.724,02 zł, co stanowi 35,56 % planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod 
nazwą „Nauka - to lubię!" — kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły 

specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej 
i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. 
W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Opłacono 
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. 

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

91.951,00 zł został wykonany w kwocie 68.963,00 zł co stanowi 75,00 %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 77.756,17 zł został 
wykonany w kwocie 10.705,16 zł, co stanowi 13,77 % planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod 
nazwą: 

1) „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit wir schweisen Europa zusammen - Od podziału 

do współpracy — zespalamy Europę" w ramach programu ERASMUS+. Plan w tym 

zakresie wynosił 55.632,00 zł i nie został wykonany. 

2) „Nauka - to lubię!" — kompleksowy program rozwojowy szkól ponadgimnazjalnych oraz 

szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie 

dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt 
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przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. Plan w tym zakresie wynosił 22.124,17 zł 

został wykonany w kwocie 10.705,16 zł,  co stanowi 48,39 % planu. 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcqcych 

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

102.083,00 zł  został wykonany w kwocie 76.562,00 zł,  co stanowi 75,00 % 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 32.228,60 zł  został 

wykonany w kwocie 8.971,98 zł.,  co stanowi 27,84 %  planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu 

pod nazwą „Nauka - to lubię!" — kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych 

oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie 

i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji 

przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. 

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Opłacono 

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 

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

M2_,_c_,L0j: zł został wykonany w kwocie 4.068,00 zł co stanowi 75,00 % planu. 

Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

dla emerytowanych nauczycieli. 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości 53.039,00 zł  został wykonany 

w kwocie 13.547,61 zł,  co stanowi 25,54 %  planu. Dokonano wypłat umów zlecenie 

m. in. Na przeprowadzenie zajęć pedagogicznych, integracji sensorycznej, oligofrenopedagogicznych, 

tyflopedagogicznych, logopedycznych, terapii psychologicznych. W ramach umowy zlecenie 

zleceniobiorca zobowiązał się do diagnozy zaburzeń rozwojowych, stworzenia indywidualnego planu 

terapii w oparciu o diagnozę, monitorowanie postępów terapii, udzielenie porad opiekunom dziecka 

o kontynuacji terapii, bieżące informacje rodziców o diagnozie funkcjonowania dziecka, rzetelnego 

sporządzania i prowadzenia dokumentacji, zapewnienie bezpieczeństwa dzieci wczasie zajęć. Opłacono 

również składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. 
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W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 

56.161,00 zł został wykonany w kwocie 29.160,00 zł,  co stanowi 51,92 % planu. Kwota wydatkowana 

została na zajęcia specjalistyczne z psychologiem oraz terapię integracją sensoryczną. 

Program Kompleksowego wsparcia dla rodzin,, Za Życiem", Nazwa przedsięwzięcia - Działalność 

Wiodącego ośrodka koordynacyjno — rehabilitacyjno - opiekuńczego - organizowanie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, 

fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na realizację przez powiat zadań 

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 

Liceum Ogólnoksztalcące 

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

47.791,00 zł został wykonany w kwocie 35.843,00 zł co stanowi 75,00 % 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 cześci zwiazanej z realizacją zadań j.s.t plan po zmianach wynosił 66.399,97 zł  został 

wykonany w kwocie 30.634,79 zł,  co stanowi 46,14 %  planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu pod 

nazwą „Nauka - to lubię!" — kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły 

specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej 

i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. 

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Opłacono 

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń oraz 

na Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych. 

Starostwo Powiatowe 

Plan wydatków bieżących w wysokości 713.696,36 zł został wykonany w kwocie 265.075,57 d, 
co stanowi 37,14 % planu, w tym: 

• plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 36.914,00 zł został wykonany 

w kwocie 18.457,00 zł, co stanowi 50,00 °A planu, 

• plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 2.000,00 zł nie został wykonany, 

• 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 521.099,06 zł został 

wykonany w kwocie 222.862,56 zł, co stanowi 42,77 1:170 planu, w tym: 
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• plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami 

finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 

ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 187.968,44 zł został wykonany w kwocie 

42.684,99 zł, co stanowi 22,71 % planu, 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem 

programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 22.113,94 zł został wykonany w kwocie 

5.021,76 zł, co stanowi 22,71 ')/0 planu, 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami 

finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 

ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 273.434,42 zł został wykonany w kwocie 

151.874,65 zł, co stanowi 55,54 % planu, 

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane 

z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. I pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 37.582,26 zł został 

wykonany w kwocie 23.281,16 zł, co stanowi 61,95 % planu; 

i( plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 153.683,30 zł został wykonany 
w kwocie 23.756,01 zł, co stanowi 15,46 % planu, w tym: 

si plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36.735,00 zł został 

wykonany w kwocie 15.845,18 zł, co stanowi 43,13 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 116.948,30 zł 
został wykonany w kwocie 7.910,83 zł, co stanowi 6,76 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 23.403,00 zł nie został wykonany, w tym: 

i(  plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 23.403,00 zł nie został wykonany, w tym: 

,7 plan na zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 23.403,00 zł nie został wykonany. 

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan w wysokości 2.000,00 zł nie został wykonany. 
Wykonanie budżetu na poziomie 0,00 % związane jest z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji 
epidemicznej w I połowie 2020 r. (COVID -19). Realizacja zadań publicznych w obszarze edukacji 
dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w ramach otwartego konkursu ofert 
zostanie przeprowadzona w II półroczu 2020 roku. Zaplanowano środki na wspieranie realizacji zadań 
publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W dniu 16 czerwca 2020 roku został 
ogłoszony konkurs ofert, następnie w dniu 29 lipca 2020 roku wsparcie finansowe przyznano 
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dla 1 oferenta. Nazwa organizacji, która otrzymała dotację oraz nazwa zadania, na które udzielono 

dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan w wysokości 36.914,00 zł  został 

wykonany w kwocie 18.457,00 zł,  co stanowi 50,00 %  planu. Uchwałą nr 604/2020 Zarządu Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku przyznano świadczenia zdrowotne dla 32 nauczycieli 

w łącznej kwocie 18.457,00 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II terminie składania 

wniosków o przyznanie świadczenia zdrowotnego tj. po 30 listopada 2020 roku. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan w wysokości 36.735,00 zł został 

wykonany w kwocie 15.845,18 zł, co stanowi 43,13 % planu. 

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenie 

społeczne za realizację zajęć pozalekcyjnych w postaci Powiatowych Grantów Edukacyjnych w ramach 

„Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji": 

-Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego — 13 umów, 

-Matura 2020 — 21 umów, 

- Równam do poziomu — 7 umów, 

- Moje pasje — 28 umów, 

- Innowacje pedagogiczne —2 umowy. 

Do końca czerwca bieżącego roku w ramach w/w umów zrealizowano 395 godzin zajęć. Pozostała część 

środków zostanie przeznaczona na umowy zlecenia z członkami komisji egzaminacyjnej na stopień 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz umowy związane z realizacją projektów 

edukacyjnych. 

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

116.948,30 zł został wykonany w kwocie 7.910,83 zł, co stanowi 6,76 % planu. 

Poniesiono nakłady na artykuły niezbędne do organizacji: podsumowania projektu „Supermaturzysta 

Powiatu Wrzesińskiego", uroczystego wręczenia aktu powierzenia stanowisk dyrektorów, spotkania 

podsumowującego rok szkolny w kwocie 1.910,83 zł. W zakresie usług wydatkowano kwotę 

6.000.00 zł między innymi na przewóz uczniów do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 

w Świerku, catering dla uczestników Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego „Supermatematyk", 

seanse filmowe w ramach projektu „Kino Konesera" (styczeń i luty). 

W związku z panująca sytuacją epidemiczną część zadań nie została zrealizowana. Nie odbyły się 

podsumowania projektu „Supermaturzysty", wyjazd uczniów do Berlina, seanse w ramach Kina 

Konesera. Większa część środków będzie wydatkowana w drugiej połowie roku. W przypadku gdy 

przepisy prawa będą na to zezwalały, planuje się organizację wręczenia stypendiów Talent, 

Powiatowego Pikniku Naukowego, Dnia Edukacji Narodowej, seansów Kina Konesera. 
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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 521.099,06 zł  został 
wykonany w kwocie 222.862,56 zł,  co stanowi 42,77 °A planu. 

Zaplanowano środki na dwa projekty: 

1) „Nauka-to lubię!" — kompleksowy program rozwojowy szkól ponadgimnazjalnych oraz 
szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. 

2) Zdalna Szkoła — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

Ad 1) Nauka-to lubię!" — kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły 
specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 

421.099,06 zł został wykonany w kwocie 122.862,56 zł, co stanowi 29,18 % planu. 

Projekt współfinansowany w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej 
i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne — projekty konkursowe. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa. 
W I półroczu 2020 roku w ramach tych środków zakupiono sprzęt komputerowy 
oraz oprogramowania w ramach projektu stanowiące pomoce dydaktyczne, które zostały 
przekazane do szkół za łączną kwotę 69.431,00 zł. Na udostępnienie sal dydaktycznych 
do realizacji zajęć wydatkowano środki w wysokości 5.724,81 zł. W ramach kosztów pośrednich 
wydatkowano 47.706,75 zł na nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację niniejszego 
projektu oraz umowy zlecenie z koordynatorami szkolnymi realizującymi projekt. 

Ad.2) Zdalna Szkoła — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 
plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 
100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 

Powiat Wrzesiński podpisał umowę o powierzenie grantu nr 109/2020 w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu", działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", dotyczącą realizacji 
projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego dofinansowaniem w kwocie 100.000,00 zł.  Beneficjent ostateczny 
to Nauczyciele i uczniowie nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu 
zdalnym. W ramach realizacji tego projektu powstałego w odpowiedzi na panującą pandemię 
zakupiono łącznie 47 laptopów wraz z oprogramowaniem, które ostatecznie zostały przekazane 

106 



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU 

ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU 
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

NA LATA 2020 -2027 

do szkól, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński celem dalszego 

rozdysponowania według potrzeb zgłaszanych przez uczniów i nauczycieli w związku 

z prowadzonym zdalnym nauczaniem. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 23.403,00 zł nie został wykonany, w tym: 

, plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 23.403,00 zł nie został wykonany, w tym: 

, plan na zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 23.403,00 zł nie został wykonany. 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALE OGÓLNE 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 720.000,00 zł został wykonany w kwocie 100.000,00 zł, 
co stanowi 13,89 % planu, w tym: 

s7  plan wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 600.000,00 zł został 

wykonany w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 16,67% planu, 

i(  plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 120.000,00 zł nie został wykonany. 

W rozdziale 85111 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Plan wydatków majątkowych w wysokości 720.000,00 zł został wykonany w kwocie 100.000,00 zł, 

co stanowi 13,89 % planu. 

Powyższe środki zaplanowano na niżej wymienione zadania majątkowe: 

I) ',Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital 

Powiatowy we Wrześni" Sp. z O. o." w związku z realizacją inwestycji pn.: "Adaptacja II 
piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego" plan w wysokości 500.000,00 zł 
nie został wykonany. 

Środki nie zostały przekazane z uwagi na brak konieczności w związku z trwającymi w okresie 

sprawozdawczym pracami nad przygotowaniem inwestycji. Realizacja planowana jest 

w II półroczu bieżącego roku. 

2) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital 

Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." — plan w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 

100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. 

Przekazano środki finansowe Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni z przeznaczeniem 

na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych 

udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 100.000,00 zł, Uchwała 

nr 540/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31 marca 2020 roku) w wyniku czego 

Powiat Wrzesiński objął 20 nowych udziałów. Środki te zostały przeznaczone przez Szpital 
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Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. na wyposażeniu stanowiska Intensywnej Opieki Medycznej 

(respirator, kardiomonitor i łóżko). 

3) „Zakup zestawu do histeroskopii dla Szpitala Powiatowego we Wrześni" — plan w wysokości 

120.000,00 zł nie został wykonany. 

Niniejsze zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu Wrzesińskiego w dniu 29 czerwca 

2020 roku. Środki przeznaczone są na zakup wyposażenia oddziału ginekologicznego — zestawu 

do histeroskopii, który zostanie przekazany do spółki aportem. 

ROZDZIAŁ 85141 RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 361.166,00 zł nie został wykonany, w tym: 

plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 361.166,00 zł nie został wykonany. 

W rozdziale 85141 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 361.166,00 zł nie został wykonany. Środki zaplanowano 

na zadanie majątkowe pn.: „Zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego 
we Wrześni". Zadanie współfinansowane przy udziale środków z gmin z terenu Powiatu Wrzesińskiego 

w łącznej kwocie 210.000,00 zł. Powiat Wrzesiński zabezpieczył z własnych środków 151.166,00 zł. 
W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę w dniu 17 czerwca 2020 

roku, z 60-dniowym terminem dostawy. W lipcu bieżącego roku ambulans został dostarczony 

wraz z wyposażeniem, a następnie w pierwszej dekadzie sierpnia przekazany do Szpitala Powiatowego 

we Wrześni sp. z o.o. 

ROZDZIAŁ 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA 

DLA OSÓB NIEOBJĘ TYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTNEGO 

Plan wydatków bieżących w wysokości 712.310,00 zł został wykonany w kwocie 391.970,25 zł, 
co stanowi 55,03 % planu, w tym: 

•7  plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 712.310,00 zł został wykonany 

w kwocie 391.970,25 zł, co stanowi 55,03 % planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

712.310,00 zł został wykonany w kwocie 391.970,25 zł, co stanowi 55,03 % planu. 

W rozdziale 85156 zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Wspomagania Dziecka 
i Rodziny w Kołaczkowie. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 
administracji rzgdowej realizowane przez powiat. 
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Powiatowy Urzqd Pracy 
W zakresie wydatków związanych z realizacja ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił 

702.936,00 zł został wykonany w kwocie 387.896,85 zł,  co stanowi 55,18 % planu. 

W rozdziale tym środki budżetowe przeznaczone są na ubezpieczenia zdrowotne 

osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie 
W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań  plan po zmianach wynosił 

9.374,00 zł został wykonany w kwocie 4.073,40 zł,  co stanowi 43,45 %  planu. Środki niniejsze 

są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Ośrodku Wspomagania 

Dziecka i Rodziny. 

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 83.744,28 zł został wykonany w kwocie 9.853,71 zł, co stanowi 
11,77 % planu, w tym: 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 14.000,00 zł nie został wykonany, 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 69.744,28 zł został wykonany w kwocie 

9.853,71 zł, co stanowi 14,13 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.600,00 zł został 

wykonany w kwocie 980,69 zł, co stanowi 17,51 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 64.144,28 zł 
został wykonany w kwocie 8.873,02 zł, co stanowi 13,83 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 234.007,67 zł został wykonany w kwocie 21.008,14 zł, 
co stanowi 8,98 % planu, w tym: 

plan dotacji na inwestycje w wysokości 234.007,67 zł został wykonany w kwocie 21.008,14 zł, 
co stanowi 8,98 % 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 234.007,67 zł został wykonany w kwocie 21.008,14 zł, 
co stanowi 8,98% planu. 

W rozdziale 85195 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 14.000,00 zł  nie został wykonany. 

Zaplanowano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, 
o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Wykonanie budżetu na poziomie 0,00 % związane jest z ograniczeniami 
wynikającymi z sytuacji epidemicznej w I polowie 2020 roku (COVID -19). Realizacja zadań 
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publicznych w obszarze ochrony i promocji w ramach otwartego konkursu ofert zostanie 
przeprowadzona w II półroczu 2020 roku. W dniu 16 czerwca 2020 roku został ogłoszony konkurs ofert, 
następnie w dniu 29 lipca 2020 roku wsparcie finansowe przyznano dla 2 oferentów. Nazwa organizacji, 
które otrzymały dotację 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 5.600 00 zł 
został wykonany w kwocie 980,69 zł,  co stanowi 17,51 %  planu. 

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych zawartych z prowadzącymi zajęcia 
dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego w ramach realizacji zadania Powiatowa Akademia Ruchu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
64.144,28 z1 został wykonany w kwocie 8.873,02 zł.  co stanowi 13,83 %  planu. Opłacono 
prowadzących zajęcia w ramach Powiatowej Akademii Ruchu. Zajęcia realizowano w trzech 
kategoriach: podstawy tańca, zdrowy kręgosłup oraz aerobik. W związku z realizacją zadania 
poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem osób prowadzących zajęcia oraz wynajmem 
pomieszczeń do zajęć. Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano zadanie na postawie umowy 
nr NPZ.8131.19.2019 z dnia 12.12.2019 roku. Przedmiotem umowy na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy 
z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych jest świadczenie usługi w postaci 
dokonania oględzin, stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom 
zmarłym w granicach administracyjnych powiatu wrzesińskiego, w przypadku niemożności ustalenia 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza 
leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu, z wyjątkiem 
przypadków jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo. W okresie 
sprawozdawczym na usługi wydatkowano kwotę 8.782,00 zł. Na opłacenie ZAiKSu w związku 
z odtwarzaniem utworów muzycznych podczas zajęć Powiatowej Akademii Ruchu przeznaczono środki 
w kwocie 91,02 zł. 

Wykonanie na niskim poziomie wynika z faktu, że większość zadań planuje się realizować 
w drugiej połowie roku 2020. Związane jest to również z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji 
epidemicznej w I polowie 2020 roku (COVID -19). 

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  
1 pkt 2 i 3 plan po zmianach wynosił 234.007,67 z1  został wykonany w kwocie 21.008,14 zł,  co stanowi 
8,98 %  planu. Zaplanowano środki na zadanie majątkowe pn.: „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". 

110 



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU 

ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU 
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

NA LATA 2020 -2027 

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 w/w projekcie 
realizowanym w latach 2017 — 2018 przez Województwo Wielkopolskie w ramach Osi Priorytetowej 
2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020. Projekt realizowany był 
przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim, jako Liderem Projektu oraz 
innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego, łącznie 
przewiduje się udział 34 partnerów. Warunkiem przystąpienia przez Powiat Wrzesiński do realizacji 
projektu było 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. 

W związku z udziałem jako Partner Finansowy w projekcie pn. „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", zgodnie z zawartą 
umową partnerstwa nr DZ-I/37/2017 z dnia 23.08.2017 roku oraz porozumieniem nr DZ-I/88/2017 
z dnia 20.12.2017 roku w budżecie powiatu na rok 2020 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 
234.007,67 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 21.008,14 zł 
z przeznaczeniem na zakup sprzętu, usługę Inżyniera Kontraktu, opracowanie, wdrożenie i utrzymanie 
Platformy Regionalnej e-Pacjent oraz dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem 
transmisyjnym i kolokacją. Z harmonogramu projektu wynika, ze pozostałe środki będą wydatkowane 
w drugim półroczu 2020 roku. 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.233.104,04 d został wykonany w kwocie 1.148.406,51d, 
co stanowi 51,43 % planu, w tym: 

, plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.300,00 zł został wykonany w kwocie 
525,42 zł, co stanowi 15,92 % planu, 

, plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 2.229.804,04 zł został wykonany 
w kwocie 1.147.881,09 zł, co stanowi 51,48 % planu, w tym: 

, plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.658.197,00 zł został 
wykonany w kwocie 848.727,09 zł, co stanowi 51,18 % planu, 
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plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

571.607,04 zł został wykonany w kwocie 299.154,00 zł, co stanowi 52,34 % planu. 

W rozdziale 85202 zadania realizuje Dom Pomocy Społecznej. 

Dom Pomocy Społecznej 

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.233.104,04 zł został wykonany w kwocie 1.148.406,51 zł, 

co stanowi 51,43 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono obuwie, odzież ochronną i roboczą. 

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 3.300,00 zł został wykonany w kwocie 525,42 zł co stanowi 

15,92 %  planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  wypłacono wynagrodzenia, nagrody 

jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty oraz nagrody. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zawarto 

i wypłacono umowy zlecenia na świadczenie usług psychologicznych. 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 1.658.197,00 zł  został 

wykonany w kwocie 848.727,09 zł,  co stanowi 51,18 % planu. 

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

571.607,04 zł  został wykonany w kwocie 299.154,00 zł,  co stanowi 52,34%  planu. Dokonano zakupów 

środków czystości, płynów dezynfekujących, materiałów biurowych, paliwa, prenumeraty, materiałów 

do konserwacji, rękawic i maseczek jednorazowych, pieluchomajtek, materiałów do terapii zajęciowej, 

pralki automatycznej, wentylatora, skrzynki, opryskiwacza na co wydatkowano kwotę 13.179,21 zł. 

Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 2.554,00 zł zakupiono leki i materiały medyczne. Na opłaty 

związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepinej i wody wydatkowano kwotę 46.906,38 zł. Usługi 
remontowe zrealizowano w kwocie 12.599,20 zł. Środki te wydatkowano na naprawy i konserwację 

wind. Za badania lekarskie pracowników zapłacono kwotę 292,50 zł. Środki w kwocie 176.079.78 zł 

wydatkowano na usługi pozostałe związane między innymi z wyżywieniem mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej, usługi prawne, BHP, pocztowe, pogrzebowe, informatyczne, wywóz nieczystości 
i śmieci, RTV, opłaty bankowe, pranie, aktualizacje programów, na opłatę za wpis do katalogu dps-ów, 

za podpis elektroniczny, pomiar pola elektromagnetycznego, przeglądy ppoż., techniczne, ogłoszenia 

prasowe, opłaty za wydanie orzeczenia technicznego, sprawdzenie wentylacji, aktualizację licencji. 

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.115,51 zł. Opłacono ubezpieczenie komunikacyjne 

oraz mienia w kwocie 2.468,51 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano 

w kwocie 37.593,85 zł. Kwotę 644.00 zł wydatkowano na zapłacenie podatku od nieruchomości, 

natomiast 933.00 zł za trwały zarząd. Kwotę 4.788,06 zł wydatkowano na zapłatę podatku od towarów 

i usług. 
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ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.615.104,00 zł został wykonany w kwocie 669.422,20 zł, 
co stanowi 41,45 % planu, w tym: 

•7  plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 450,00 zł nie został wykonany, 
plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.614.654,00 zł został wykonany 
w kwocie 669.422,20z1, co stanowi 41,46 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.161.008,00 zł został 
wykonany w kwocie 519.698,78 zł, co stanowi 44,76% planu, 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 
453.646,00 zł został wykonany w kwocie 149.723,42 zł, co stanowi 33,00 % planu. 

W rozdziale 85203 zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie 
i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie 
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 792.831,00 zł został wykonany w kwocie 293.086,57 zł, 
co stanowi 36,97 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono obuwie, odzież ochronną i roboczą. 
Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 300,00 zł nie został wykonany. Realizacja wydatków 
zaplanowana jest na H półrocze 2020 roku. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. 
Zawarto i wypłacono umowę zlecenie na sprzątanie pomieszczeń, na udzielenie porad 
psychologicznych uczestnikom oraz na przygotowanie dokumentacji administracyjnej. Plan w tym 
zakresie po zmianach wynosił 526.303,00 zł został wykonany w kwocie 221.404,98 zł, co stanowi 
42,07 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
266.228,00 zł został wykonany w kwocie 71.681,59 zł co stanowi 26,92 % planu. Największy wydatek 
stanowi zakup usług pozostałych. Wydatkowano kwotę 32.067,31 zł na usługi prawne, transportowe, 
palenia w piecu, gastronomiczne, najem kopiarki, monitoring, wykonanie pieczątek, dezynfekcje 
i deratyzację, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, wykonanie pomiarów elektronarzędzi, obsługa 
BHP ppoż., bilety wstępu, służbę Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dokonano między innymi 
zakupu wyposażenia (gofrownicy oraz baterii kuchennej), termometrów bezdotykowych, płynów, 
rękawiczek, przyłbic, środków do dezynfekcji, fartuchów ochronnych związanych z pandemią, 
podkładów, artykułów medycznych, naczyń jednorazowych, gazu w butli, artykułów gospodarstwa 
domowego, przemysłowych, materiałów biurowych, kwiatów do pracowni, papieru ksero, chemii, 
paczek świątecznych dla uczestników, węgla. Na w/w cel wydatkowano kwotę  15.889.34 zł. Zakupiono 
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artykuły żywnościowe do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 3.282.80 zł. Energia 

elektryczna, woda to wydatek 3.411.15 zł. Na konsultacje psychiatryczne oraz badania lekarskie 

pracowników wydatkowano kwotę 3.672,80 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.298,21 zł. 

Kwotę 1.704.45 zł wydatkowano na zwrot kosztów za przejazdy służbowe dla pracowników oraz 

wypłacenie delegacji. Na ubezpieczenie mienia i opłata za korzystanie ze środowiska wydatkowano 

kwotę 1.053,97 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 

9.301,56 zł. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdo wie 

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 822.273,00 zł został wykonany kwocie 376.335,63 zł, 

co stanowi 45,77 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono obuwie, odzież ochronną i roboczą. 

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 150,00 zł nie został wykonany. Realizacja wydatków 

zaplanowana jest na II półrocze 2020 roku. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń, 

ekwiwalentów za urlop oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opłacono składki 

na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zawarto i wypłacono umowy zlecenie między innymi 

na udzielanie porad psychologicznych, prace porządkowe i gospodarcze. Plan w tym zakresie 

po zmianach wynosił 634.705,00 zł został wykonany w kwocie 298.293,80 zł,  co stanowi 47,00 % 

planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
187.418,00 zł,  został wykonany w kwocie 78.041,83 zł,  co stanowi 41,64 % planu. Wydatkowano 

kwotę 9.329,25 zł na zakup wyposażenia (laptop), płynów, rękawiczek, przyłbic związanych 

z pandemią, termometrów bezdotykowych, tkanin do pracowni, artykułów elektrycznych, 

ogrodniczych, przemysłowych, chemii, artykułów medycznych, podkładów, środków do dezynfekcji 
i odkażania, papieru ksero, tonerów, materiałów biurowych, naczyń jednorazowych, akumulatorków 

do telefonu, kaloszy męskich, programu Microsoft Office. Dokonano zakupu artykułów 

żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego za kwotę 861.61 zł. Za energię elektryczną 

i wodę zapłacono 4.189,17 zł. Remont i wymianę chodnika wykonano w kwocie 11.375.00 zł. 

Na udzielanie konsultacji psychiatrycznej uczestników, badania lekarskie pracowników wydatkowano 

kwotę 3.625,80 zł. Przegląd ppoż., monitoring, wywóz nieczystości, dezynfekcja i deratyzacja, usługa 

transportowa, kominiarska, prawna, wykonanie pieczątek, wymiana dysku w laptopie, opłaty i prowizje 

bankowe, roczny przegląd budynku, usługi serwisowe, wykonanie chipa, opłaty kurierskie, dorobienie 

kluczy, odbiór budowlany, wylanie ławy pod bramę, zamontowanie pompy, nawiezienie ziemi, 
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wyłożenie klombów włókniną, wykonanie i montaż bramy, obsługa BHP, służba Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych to wydatek 34.694,83 zł. Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 304,76 zł. 

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.429,29 zł. 

Na ubezpieczenie mienia i uczestników wydatkowano kwotę 1 625 75 zł. Wypłacono zwrot za koszty 

podróży służbowych oraz wypłacono delegacje w kwocie 606,37 zł. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat. 

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 22.420,00 zł został wykonany w kwocie 197,57 zł, co stanowi 

0,88 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 22.420,00 zł został wykonany w kwocie 

197,57 zł, co stanowi 0,88 °A planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.420,00 zł 

został wykonany w kwocie 197,57 zł, co stanowi 0,88 % planu. 

W rozdziale 85205 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Wydatkowane 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. 

Kwotę 197,57 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na spotkanie superwizyjne 

dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji 

rządowej realizowane przez powiat oraz środki własne powiatu. 

ROZDZIAŁ 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.127.976,00 zł został wykonany w kwocie 555.618,50 zł, 

co stanowi 49,26% planu, w tym: 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.560,00 zł został wykonany w kwocie 

240,00 zł, co stanowi 15,38 °A planu, 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.126.416,00 zł został wykonany 

w kwocie 555.378,50 zł, co stanowi 49,30 % planu, w tym: 

s7  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 934.550,00 zł został 

wykonany w kwocie 461.285,98 zł, co stanowi 49,36 % planu, 
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i(  plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

191.866,00 zł został wykonany w kwocie 94.092,52 zł, co stanowi 49,04 % planu. 

W rozdziale 85218 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Plan wydatków bieżących w wysokości 1.127.976,00 zł został wykonany w kwocie 555.618,50 zł, 

co stanowi 49,26 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrefundowano zakup okularów korygujących 
dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Plan w tym zakresie 
po zmianach wynosił 1.560,00 zł  został wykonany w kwocie 240,00 zł,  co stanowi 15,38 %  planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, 

dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 
od naliczonych wynagrodzeń. Ponadto zawarto i wypłacono umowy zlecenia na wykonywanie zadań 
zwią7anych z likwidacją barier architektonicznych realizowanych w ramach PFRON. Plan w tym 
zakresie po zmianach wynosił 934.550,00 zł został wykonany w kwocie 461.285,98 zł,  co stanowi 
49,36 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
191.866,00 zł został wykonany w kwocie 94.092,52 zł,  co stanowi 49,04 % planu. Na zakup materiałów 
i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.208,05 zł. Zakupiono wyposażenie (4 telefony komórkowe, 
1 telefon stacjonarny), środki czystości, tonery, materiały biurowe, artykuły spożywcze i wodę, etylinę, 
maseczki, płyny, pojemniki, papier ksero, artykuły remontowe, przemysłowe, akcesoria komputerowe, 
dywaniki do samochodu służbowego, pasek do gilotyny, kable, sól na cele gospodarcze oraz druki. 
Za kwotę 2.168,77 zł przeprowadzono remont i legalizację gaśnic, dokonano konserwacji dźwigu oraz 
naprawiono oświetlenie zewnętrzne. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepinej oraz 
wody zostały wydatkowane środki w kwocie 23.608,66 zł. Badania lekarskie to koszt 280,00 zł. 
W zakresie usług pozostałych wydatkowana kwota wynosiła 27.510,33 zł. w tym na usługi pocztowe, 
informatyczne, prawne, wulkanizacyjne, BHP i p.poż., licencję TYLDA PCPR-REH, służba Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, ochronę mienia, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, wymiana 
przycisku w windzie, oplata abonamentu, opłaty i prowizje bankowe, wykonanie pieczątek, kontrola 
urządzeń wentylacyjnych, odnowienie certyfikatu kwaliflkowalnego, domeny internetowej, dorobienie 
kluczy. Dokonano opiaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.491,37 zł. Na delegacje 
pracowników wydatkowano kwotę 422,25 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych w wysokości  18.506.23 zł. Na ubezpieczenie mienia wydano 2.053,00 zł. Opłacono podatek 
od nieruchomości w kwocie 1.470.00 zł oraz opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w kwocie 
3.160,39 zł. Na podatek VAT wydatkowano kwotę 414.47 zł. Kwotę 799,00 zł wydatkowano 
na szkolenia na temat „Kurs Inspektorów Ochrony Danych". 
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ROZDZIAŁ 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA 

CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
Plan wydatków bieżących w wysokości 44.492,00 zł został wykonany w kwocie 9.556,07 zł, co stanowi 
21,48 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 44.492,00 zł został wykonany w kwocie 
9.556,07 zł, co stanowi 21,48 % planu, w tym: 

✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.972,00 zł został 
wykonany w kwocie 1.981,72 zł, co stanowi 9,02 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.520,00 zł 
został wykonany w kwocie 7.574,35 zł, co stanowi 33,63 % planu. 

W rozdziale 85220 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Plan wydatków bieżących w wysokości 44.492,00 zł został wykonany w kwocie 9.556,07 zł, co stanowi 
21,48 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zawarto i wypłacono umowy zlecenia 
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 21.972,00 zł został wykonany w kwocie 1.981,72 zł co stanowi 9,02 %  
planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
22.520,00 zł został wykonany w kwocie 7.574,35 zł, co stanowi 33,63 % planu. 

Dla zespołu Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zakupiono artykuły biurowe, 
komputer i tonery za kwotę 2.574,35 zł. W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu 
dokonano opłaty związanej z obsługą hotelu, na co wydatkowano kwotę 5.000.00 zł. 

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 36.436,00 zł został wykonany w kwocie 4.877,59 zł, co stanowi 
13,39 % planu, w tym: 

• plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 10.000,00 zł nie został wykonany w kwocie, 
✓ plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 26.436,00 zł został wykonany w kwocie 

4.877,59 zł, co stanowi 18,45 % planu, w tym: 

✓ plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.786,00 zł został 
wykonany w kwocie 1.959,40 zł, co stanowi 14,21 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12.650,00 zł 
został wykonany w kwocie 2.918,19 zł, co stanowi 23,07 % planu. 
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W rozdziale 85295 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Plan wydatków bieżących w wysokości 21.436,00 zł został wykonany w kwocie 2.100,36 zł, co stanowi 

9,80 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono umowy zlecenia zawarte 

na udzielanie bezpłatnych porad psychologicznych na terenie powiatu wrzesińskiego w ramach 

Poradnictwa Rodzinnego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 13.786,00 zł został wykonany 

w kwocie 1.959,40 zł co stanowi 14,21 %  planu. 

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

7.650,00 zł został wykonany w kwocie 140,96 zł,  co stanowi 1,84 %  planu. Zakupiono artykuły biurowe 

i papier ksero za kwotę  140.96 zł. 

Starostwo Powiatowe 
W zakresie dotacji na zadania bieżące  plan po zmianach wynosił 10.000,00 zł nie został wykonany. 

Zaplanowano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego 

podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Wykonanie budżetu na poziomie 0,00% związane jest z ograniczeniami 

wynikającymi z sytuacji epidemicznej w I polowie 2020 roku (COVID -19). Realizacja zadań 

publicznych w obszarze ochrony i promocji w ramach otwartego konkursu ofert zostanie 

przeprowadzona w II półroczu 2020 roku. W dniu 16 czerwca 2020 roku został ogłoszony konkurs ofert, 
następnie w dniu 29 lipca 2020 roku wsparcie finansowe przyznano dla 2 oferentów. Nazwa organizacji, 

które otrzymały dotację oraz nazwa zadania, 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 
5.000,00 zł  został wykonany w kwocie 2.777,23 zł,  co stanowi 55,54 %  planu. Celem udzielenia 

wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej przeznaczono środki na zakup 
niezbędnych artykułów do przygotowania posiłków przez jadłodajnię. W sytuacji epidemicznej 

szczególnie istotne było zadbanie o bezpieczne wydawanie posiłków. 

DZIAŁ  853 POZOSTAŁ E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ ECZNEJ 

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Plan wydatków bieżących w wysokości 259.617,00 zł został wykonany w kwocie 190.158,33 d, 
co stanowi 73,25 % planu, w tym: 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 259.617,00 zł został wykonany w kwocie 

190.158,33 zł, co stanowi 73,25% planu. 
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W rozdziale 85311 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Przekazano Stowarzyszeniu Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej dotację w wysokości 

51.240,00 zł, Gminie Miłosław w kwocie 51.240,00 zł oraz Gminie Września w kwocie 85.401,00 zł. 

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 9.110,00 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 2.277,33 zł,  co stanowi 25,00 %  planu. W I półroczu 2020 roku przekazano środki do Powiatu 

Stupeckiego za 2 uczestników w kwocie 2.277,33 zł. 

ROZDZIAŁ 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Plan wydatków bieżących w wysokości 367.309,00 zł został wykonany w kwocie 153.902,68 z1, 

co stanowi 41,90 % planu, w tym: 

, plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 150,00 zł nie został wykonany, 

, plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 367.159,00 zł został wykonany 

w kwocie 153.902,68 zł, co stanowi 41,92 % planu, w tym: 

•7  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 267.298,00 zł został 

wykonany w kwocie 111.803,66 zł, co stanowi 41,83 °A planu, 

, plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 99.861,00 zł 

został wykonany w kwocie 42.099,02 zł, co stanowi 42,16 % planu. 

W rozdziale 85321 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Plan wydatków bieżących w wysokości 367.309,00 zł został wykonany w kwocie 153.902,68 zł, 

co stanowi 41,90 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe 

wynagrodzenie roczne. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono umowy zlecenia 

za analizowanie pod względem psychologicznym i medycznym wniosków osób ubiegających 

się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie w posiedzeniu składu orzekającego, wydawanie 

oceny psychologicznej i wydawanie oceny socjalnej i zawodowej. Opłacono składki na ubezpieczenie 

społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 

267.298,00 zł  został wykonany w kwocie 111.803,66 zł,  co stanowi 41,83 % planu. 

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

99.861,00 zł został wykonany w kwocie 42.099,02 zł,  co stanowi 42,16 % planu. Zakupiono materiały 
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biurowe, pendrive, akcesoria komputerowe za kwotę 409,52 zł. Kwotę 4.497,33 zł stanowią opłaty 

za zużycie energii elektrycznej, ciepinej i wody. Opłacono rachunki za analizowanie pod względem 

medycznym wniosków osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, uczestniczenie 

w posiedzeniach składów orzekających oraz wydawanie orzeczeń, usługi pocztowe, wykonanie 

pieczątek, odprowadzenie ścieków w kwocie 33.413,41 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.778,76 zł. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 
administracji rządowej realizowane przez powiat. 

ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.081.105,00 zł został wykonany w kwocie 1.073.005,94 zł, 
co stanowi 51,56 % planu, w tym: 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.800,00 zł został wykonany w kwocie 

915,92 zł, co stanowi 32,71 % planu, 

wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.078.305,00 zł zostały wykonane w kwocie 

1.072.090,02 zł, co stanowi 51,58 % planu, w tym: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.909.442,00 zł zostały 

wykonane w kwocie 972.997,36 zł, co stanowi 50,96 % planu, 

i(  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 168.863,00 zł zostały 

wykonane w kwocie 99.092,66 zł, co stanowi 58,68 % planu. 

W rozdziale 85333 zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy 
Plan wydatków bieżących w wysokości 2.081.105,00 zł został wykonany w kwocie 1.073.005,94 d, 
co stanowi 51,56 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży 
roboczej oraz refundacji za okulary korekcyjne. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 2.800,00 zł 
został wykonany w kwocie 915,92 zł,  co stanowi 32,71 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  wypłacono wynagrodzenia pracownikom 

Powiatowego Urzędu Pracy, odprawy i ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, dodatkowe 
wynagrodzenie COVID-19, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenie 
społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń, nagród i dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.909.442,00 zł  został wykonany w kwocie 
972.997,36 zł,  co stanowi 50,96 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
168.863,00 zł został wykonany w kwocie 99.092,66 zł, co stanowi 58,68 % planu. 
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Zakup plexi, artykułów remontowych, środków czystości, żarówki, kranu, materiałów biurowych, 

rękawic i maseczek jednorazowych to kwota 8.159.33 zł. Kwotę 17.919,61 zł stanowią opłaty za zużycie 

energii elektrycznej, ciepinej i wody. Na naprawę i konserwację alarmu wydatkowano 430.50 zł. 
Wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników kosztowały 260,00 zł. Na zakup usług pozostałych 

wydatkowano kwotę 21.758.02 zł, między innymi na usługi pocztowe, wykonanie pieczątek, abonament 
RTV, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi prawne, monitoring, przegląd SAP, 
przegląd p.poż., aktualizację programów komputerowych, drobne naprawy, dystrybucję energii 
elektrycznej. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 3.157,51 zł. Podróże służbowe to koszt 
2.618,32 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 1.408.74 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 35.358,00 zł. Zapłacono trwały zarząd w kwocie 6.078.63 zł 
i podatek od nieruchomości za rok 2020 w kwocie  1.944,00 zł. 

ROZDZIAŁ 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW 

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.348,52 zł został wykonany w kwocie 6.348,52 zł, 
co stanowi 100,00 % planu, w tym: 

• plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.348,52 zł został wykonany w kwocie 
6.348,52 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W rozdziale 85334 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Plan wydatków bieżących w wysokości 6.348,52 zł został wykonany w kwocie 6.348,52 zł, 

co stanowi 100,00 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 6.348,52 zł został 
wykonany w kwocie 6.348,52 zł,  co stanowi 100,00 %  planu. Pomoc finansowa ze środków państwa 
na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem 
i wyposażeniem lokalu mieszkalnego dla repatrianta zgodnie z decyzją Starosty Wrzesińskiego 
BPS.446.1.2020 z dnia 24.02.2020 roku. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 
administracji rządowej realizowane przez powiat. 

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 113.950,00 zł został wykonany w kwocie 22.748,15 zł, co stanowi 
19,96 % planu, w tym: 

• plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 44.550,00 zł został wykonany 
w kwocie 20.250,00 zł, co stanowi 45,45 "Yo planu, 

• plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 30.000,00 zł nie został wykonany, 
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,7  wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 
2.498,15 zł, co stanowi 6,34 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.100,00 zł nie został 
wykonany, 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 37.300,00 zł zostały 
wykonane w kwocie 2.498,15 zł, co stanowi 6,70 % planu, 

W rozdziale 85395 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Plan wydatków bieżących w wysokości 113.950,00 z l został wykonany w kwocie 22.748,15 zł, co stanowi 
19,96 % planu. 

W zakresie dotacji na zadania bieżące  plan po zmianach wynosił 30.000,00 zł i nie został 
wykonany. 

Zaplanowano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego 
podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Wykonanie budżetu na poziomie 0,00% związane jest z ograniczeniami 
wynikającymi z sytuacji epidemicznej w I połowie 2020 roku (COVID -19). Realizacja zadań 
publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym 
w ramach otwartego konkursu ofert zostanie przeprowadzona w II półroczu 2020 roku. W dniu 
16 czerwca 2020 roku został ogłoszony konkurs ofert, następnie w dniu 29 lipca 2020 roku wsparcie 
finansowe przyznano dla 9 oferentów. Nazwa organizacji, które otrzymały dotacje oraz nazwa zadania, 
na które udzielono dotacji zostały opisane w pkt. VII. Dotacje udzielane z budżetu powiatu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 44.550,00 zł został 
wykonany w kwocie 20.250,00 zł,  co stanowi 45,45 % planu. Wydatkowano środki na podstawie art. 
8b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 z późn. 
zm.). W I półroczu 2020 roku dokonano wypłat 5 osobom na podstawie uprawomocnionych decyzji 
Wojewody Wielkopolskiego. Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa 
na zadania z zakresu administracji rzgdowej realizowane przez powiat. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  plan po zmianach wynosił 100,002. zł 
nie został wykonany. Środki zabezpieczono na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne 
z tytułu umów cywilno-prawnych planowanych do zawarcia na przeprowadzenie warsztatów 
dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Zadania planuje się realizować w drugiej połowie roku 2020 
przy czym determinowane to będzie ewentualnymi ograniczeniami wynikającymi z sytuacji 
epidemicznej. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
37.300,00 zł  został wykonany w kwocie 2.498,15 zł,  co stanowi 6,70 % planu. Środki w kwocie 
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2.498l5 zł wydatkowano na usługi związane z organizacją w pierwszych miesiącach bieżącego roku 

Koncertu charytatywnego dla wychowanków OWDiR w Kołaczkowie współorganizowanego 

z Fundacją Chcemisie oraz koncertu "Nie rezygnujmy z marzeń" - III edycja. 

Ponadto zaplanowano środki na realizację zadania w ramach budżetu Obywatelskiego 

pn.: „Rodzinna Strefa Dziecka" w kwocie 10.000,00 zł. Realizacja projektu planowana jest w drugiej 

połowie września 2020 roku. Zadanie polega na zorganizowaniu sportowych i edukacyjnych atrakcji 

dla dzieci i ich rodzin. Zaplanowano m.in. mecze piłki siatkowej oraz piłkarskie. Ustawione zostaną 

tory sprawnościowe, w których będą rywalizowały rodziny. Przewidziano także pokazy pierwszej 

pomocy wraz z ćwiczeniami na fantomach oraz szereg sportowych konkurencji. Uczestnicy zostaną 

nagrodzeni nagrodami i upominkami oraz medalami. Dla osób starszych przewidziany jest spacer nordic 

walking. Planuje się również zorganizować punkt krwiodawstwa. Zadanie będzie realizowane na terenie 

Gminy Miłosław. 

Zadania bieżące Powiatu z zakresu polityki społecznej planuje się realizować w drugiej połowie 

roku 2020 przy czym determinowane to będzie ewentualnymi ograniczeniami wynikającymi z sytuacji 

epidemicznej. 

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

ROZDZIAŁ 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.829.611,00 zł został wykonany w kwocie 1.412.476,20 zł, 

co stanowi 49,92 % planu, w tym: 

dotacja na zadania bieżące w wysokości 2.829.611,00 zł został wykonany w kwocie 

1.412.476,20 zł, co stanowi 49,92 1)/0 planu. 

W rozdziale 85403 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Dotację przekazywano w trakcie I półrocza 2020 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA" oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek. 

W zajęciach prowadzonych przez te placówki 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 meldunków składanych przez podmiot dotowany, 

i tak: 

Wyszczególnienie 
Liczba sluchaczy w poszczególnych miesiącach w 1 pólroczu 2020 roku 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-

 

Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA" 
42 42 42 42 42 42 

123 



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU 

ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU 
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

NA LATA 2020 -2027 

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-

       

Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA" — 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

- 3 3 3 3 3 

Niepubliczny Przedszkole Specjalne 
„Magiczny Zakątek" 

8 8 8 s 8 8 

Kwota dotacji ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 

lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu 

rozliczania wykorzystania dotacji. 

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 

Plan wydatków bieżących w wysokości 111.818,00 zł został wykonany w kwocie 47.270,69 zł, co stanowi 

42,27 % planu, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 111.818,00 zł został wykonany 

w kwocie 47.270,69 zł co stanowi 42,27 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 102.073,00 zł został 

wykonany w kwocie 46.135,11 zł, co stanowi 45,20 % planu, 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.745,00 zł 

został wykonany w kwocie 1.135,58 zł, co stanowi 11,65 °A planu. 

W rozdziale 85404 zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnia Psychologiczno 

Pedagogiczna. 

Zespół Szkół Specjalnych 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla pedagogów 

prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opłacono składki na ubezpieczenie 

społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 

29.266,00 zł został wykonany w kwocie 18.887,11 zł,  co stanowi 64,54 % planu. 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

Plan wydatków bieżących w wysokości 82.552,00 zł został wykonany w kwocie 28.383,58 zł, co stanowi 

34,38 % 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 72.807,00 zł 

został wykonany w kwocie 27.248,00 zł,  co stanowi 37,42% planu. 
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W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 

9.745,00 zł został wykonany w kwocie 1.135,58 zł co stanowi 11,65 % planu. Kwotę 1.135,58 zł 

wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

ROZDZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO — PEDAGOGICZNE, W TYM 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.329.309,00 zł został wykonany w kwocie 630.105,81 zł, 
co stanowi 47,40 % planu, w tym: 

i(  plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 600,00 zł nie został wykonany, 

i(  plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.328.709,00 zł został wykonany 

w kwocie 630.105,81 zł, co stanowi 47,42 % planu, w tym: 

i(  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.188.427,00 zł został 

wykonany w kwocie 551.890,03 zł, co stanowi 46,44 °A planu, 

i(  plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

140.282,00 zł został wykonany w kwocie 78.215,78 zł, co stanowi 55,76 % planu. 

W rozdziale 85406 zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
Plan wydatków bieżących w wysokości 1.329.309,00 zł został wykonany w kwocie 630.105,81 zł, 
co stanowi 47,40 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 600,00 zł i nie został 

wykonany. Wydatki zostały przewidziane na drugie półrocze 2020 roku. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla kadry 

pedagogicznej, administracji i obsługi, nagrody oraz nadgodziny. 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 1.188.427,00z1  został 

wykonany w kwocie 551.890,03 zł,  co stanowi 46,44 % planu. 

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

140.282,00 zł  został wykonany w kwocie 78.215,78 zł,  co stanowi 55,76 % planu. Dokonano odpisu 

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 40.073.17 zł. Opłaty za zużycie wody, energii 

elektrycznej to wydatek w kwocie 10.766,34 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowana 

została kwota 3.291,47 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, oraz termometry COVID. 
Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 15.824,80 zł. Środki wydatkowano między innymi 

na usługi medyczne — posiedzenie Zespołu Orzekającego, informatyczne, prawnicze, notarialne, 

pocztowe i koszty przesyłki, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, monitoring budynku, 

dorabianie kluczy, nadzór nad BHP i ppoż, odprowadzenie ścieków, eksploatacja pojemnika, niszczenie 
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dokumentów, licencje i aktualizację programów, kontrole urządzeń wentylacyjnych. Zostały zakupione 

na kwotę 3.324,56 zł pomoce naukowe i dydaktyczne między innymi: Psychologia w praktyce, Głos 

Pedagogiczny, Forum Logopedy, IDS-2, Leiter-3, ABAS-3. Badania okresowe pracowników 

kosztowały 120.00 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1.802,14 zł. Kwota 850.00 zł 

wydatkowana została na szkolenie z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Zachowań 

autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży oraz Seminarium superwizyjne. Za opłaty czynszowe 

na dzierżawę lokalu w Pyzdrach zapłacono kwotę 404,68 zł. Na wyjazdy służbowe pracowników 

wydatkowano kwotę 745.62 zł, natomiast na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę  1.013.00 zł. 

ROZDZIAL 85410 INTERNATY ł BURSY SZKOLNE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.681.674,00 zł został wykonany w kwocie 808.705,09 

co stanowi 48,09 % planu, w tym: 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 900,00 zł został wykonany w kwocie 

50,00 zł, co stanowi 5,56 % planu, 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.680.774,00z1 został wykonany 

w kwocie 808.655,09 zł, co stanowi 48,11 % planu, w tym: 

plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.262.974,00 zł został 

wykonany w kwocie 639.714,39 zł, co stanowi 50,65% planu, 

,7  plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

417.800,00 zł został wykonany w kwocie 168.940,70 zł, co stanowi 40,44 % planu. 

W rozdziale 85410 zadanie realizuje Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących i Powiatowe 

Centrum Edukacji Zawodowej - Bursa Międzyszkolna. 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnoksztalcqcych 

Plan wydatków bieżących w wysokości 970.957,00 zł został wykonany w kwocie 512.116,11 z1, 

co stanowi 52,74 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 100,00 zł został 

wykonany w kwocie 50,00 zł,  co stanowi 50,00 °ł° planu. Środki zostały wydatkowane na zakup rękawic 

ochronnych. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, 

administracji i obsługi, nadgodziny, ekwiwalenty za urlop. 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 798.038,00 zł  został wykonany 

w kwocie 419.134,04 zł,  co stanowi 52,52 % planu. 

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

172.819,00 zł  został wykonany w kwocie 92.932,07 zł  co stanowi 53,77 % planu. Dokonano zakupu 
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wyposażenia (odkurzacz, aparat telefoniczny, żelazko), środków czystości, zawieszek do kluczy, 
świetlówek, wycieraczki, węży p.poż, prądownicy, materiałów biurowych, leków do apteczki za kwotę 

5.676.20 zł. Na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano kwotę 48.199.70 zł. Za kwotę 639,60 zł 

dokonano naprawy silnika pralnicy oraz instalacji sanitarnej. Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, 

abonament RTV, deratyzacja, przegląd budynków, instalacji elektrycznej, przesyłki, licencje 

na programy komputerowe, przegląd p.poż.., dorabianie kluczy to wydatek w kwocie 6.649.17 zł. 

Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1.540,00 zł. Dokonano ubezpieczenia mienia, 

na co wydatkowano kwotę 1.640.00 zł, uiszczono opłaty za gospodarowanie odpadami za kwotę 
61.00 zł oraz opłacono podatek VAT od dochodów budżetowych w kwocie 450 40 zł Dokonano odpisu 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 28.076.00 zł. 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - Bursa Międzyszkolna 
Plan wydatków bieżących w wysokości 710.717,00 zł został wykonany w kwocie 296.588,98 zł, 
co stanowi 41,73 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 800,00 zł nie został 
wykonany. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, 
administracji i obsługi, nadgodziny, nagrody dyrektora. Wydatkowano środki na wypłacenie 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 
od naliczonych wynagrodzeń. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 464.936,00 zł został wykonany 
w kwocie 220.580,35 zł,  co stanowi 47,44 % planu. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
244.981,00 zł został wykonany w kwocie 76.008,63 zł co stanowi 31,03 % planu. Dokonano zakupu 
środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych, gospodarczych oraz BHP 
(COVID-19) za kwotę 3.630,83 zł. Na energię elektryczną, ciepiną i wodę wydatkowano kwotę 
24.009.97 zł. Za kwotę 4.761,00 zł dokonano konserwacji platformy schodowej i dźwigu osobowego 
hydraulicznego GMV oraz na konserwacje systemu alarmowego. Wywóz śmieci, odprowadzenie 
ścieków, przegląd p.poż., opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, przedłużenie rejestracji UDT, 
pomiary, wyżywienie, opłata za podpis elektroniczny, dorobienie kluczy, przeglądy budowlane, usługi 
kominiarskie, transportowe to wydatek w kwocie 23.653,11 zł. Na usługi telekomunikacyjne 
wydatkowano kwotę 1.936.39 zł. Kwotę 492,00 zł wydatkowano na wykonanie resursu dźwigu 
hydraulicznego mieszczącego się w budynku jednostki. Na podróże służbowe wydano 93.50 zł. 
Dokonano ubezpieczenia mienia, na co wydatkowano kwotę 3.106,50 zł, natomiast w kwocie 4,00 zł 
dokonano opłaty rocznej za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym. Przekazano 
środki w kwocie  14.321.33 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
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ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE ł OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI 

I MŁODZIEŻ Y SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻ Y 

Plan wydatków bieżących w wysokości 38.020,00 zł został wykonany w kwocie 726,70 zł, co stanowi 

1,91 % planu, w tym: 

, plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 5.000,00 zł nie został wykonany, 

,( plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 33.020,00 zł został wykonany w kwocie 

726,70 zł, co stanowi 2,20 % planu, w tym: 

, plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.300,00 zł nie został 

wykonany, 

, plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.720,00 zł 

został wykonany w kwocie 726,70 zł, co stanowi 2,62 % planu. 

W rozdziale 85412 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 5.000,00 zł  i nie został wykonany. 

Zaplanowano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego 

podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Wykonanie budżetu na poziomie 0,00 % związane jest z ograniczeniami 

wynikającymi z sytuacji epidemicznej w I połowie 2020 roku (COVID -19). Realizacja zadań 

publicznych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach otwartego konkursu ofert zostanie 

przeprowadzona w II półroczu 2020 roku, jeśli sytuacja epidemiczna i obostrzenia z nią związane 

na to pozwolą. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych plan po zmianach wynosił 5.300,00 zł 
i nie został wykonany. 

Zaplanowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie z kierownikami podczas 

warsztatów szkoleniowych dla młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego w ramach „Powiatowego 

Programu Wspierania Edukacji" oraz opiekunami podczas Międzynarodowej Wymiany Młodzieży 

i Zielonych Szkół. 

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

27.720.00 zł  został wykonany w kwocie 726,70 zł, co stanowi 2,62 % planu. 

Środki wydatkowano na przewóz młodzieży na warsztaty szkoleniowe dla młodzieży z terenu powiatu 

wrzesińskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji na łączną kwotę 726.70 zł 
na początku marca bieżącego roku. 

Wykonanie wydatków w tym obszarze na tak niskim poziomie związane jest z wprowadzeniem 

na terenie kraju stanu epidemii i w związku z tym brakiem możliwości organizacji Młodzieżowej 
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Wymiany Młodzieży oraz Zielonych Szkól. Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie pozostałe 

środki zostaną wykorzystane m.in. na realizację 4 wyjazdów dla młodzieży jesienią. 

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE 

MOTYWACYJNYM 

Plan wydatków bieżących w wysokości 93.000,00 zł został wykonany w kwocie 57.000,00 zł, co stanowi 

61,29 % planu, w tym: 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 93.000,00 zł został wykonany w kwocie 

57.000,00 zł, co stanowi 61,29 % planu. 

W rozdziale 85416 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych 

Dzieci i Młodzieży w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku zrealizowano wypłaty stypendium 

edukacyjnego w kwocie 57.000,00 zł. W poszczególnych miesiącach wypłaty realizowano: 

w miesiącu styczniu 2020 roku dla 89 uczniów w kwocie 10.500,00 zł, 

• w miesiącu lutym 2020 roku dla 89 uczniów w kwocie 10.500,00 zł, 

• w miesiącu marcu 2020 roku dla 89 uczniów w kwocie 10.500,00 zł, 

• w miesiącu kwietniu 2020 roku dla 89 uczniów w kwocie 10.500,00 zł, 

w miesiącu maju 2020 roku dla 69 uczniów w kwocie 7.500,00 zł, 

• w miesiącu czerwcu 2020 roku dla 69 uczniów w kwocie 7.500,00 zł. 

Powyższe stypendia zostały przyznane uchwałą nr 391/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

29 października 2019 roku. 

Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 671/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku przyznano 

Stypendia TALENT dla - 6 osób na łączną kwotę 9.900,00 zł. 

Pozostałe środku zabezpieczono na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe dla uczniów oraz 

zawodników, w związku z Uchwałą nr 218/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 

2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim". 

Realizacja zadania i wydatkowanie środków zaplanowano na drugą połowę 2020 roku. 

ROZDZIAŁ 85420 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.347,00 zł nie został wykonany, w tym: 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.347,00 zł nie został wykonany. 

W rozdziale 85420 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan wynosił 6.347,00 zł nie został wykonany. 

Wydatek planowany jest na II półrocze 2020 roku. 

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE ł DOSKONALENIE NAUCZYCIELł 

Plan wydatków bieżących w wysokości 13.120,00 zł został wykonany w kwocie 2.848,30 zł, co stanowi 

21,71 % planu, w tym.-

 

, plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 13.120,00 zł został wykonany w kwocie 

2.848,30 zł, co stanowi 21,71 % planu, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.120,00 zł 

został wykonany w kwocie 2.848,30 zł, co stanowi 21,71 % planu. 

W rozdziale 85446 zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna oraz Starostwo 

Powiatowe. 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 

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

6.120,00 zł został wykonany w kwocie 348,30 zł co stanowi 5,69 %  planu. Kwota 348,30 zł 

wydatkowana została na szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, między innymi 

na kurs „Diagnoza i terapia Ręki — kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym". 

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

7.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 35,71% planu. 

Uchwałą nr 633/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku przyznano 

środki na dofinansowanie czesnego dla 2 nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w łącznej 

kwocie 2.500,00 zł. W grudniu bieżącego roku po rozpatrzeniu drugiej tury wniosków, zostanie 

wypłacona pozostała część środków przeznaczonych na dofinansowanie opłat za kształcenie 

nauczycieli. 

ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 11.270,00 zł został wykonany w kwocie 5.916,00 zł, co stanowi 

52,49 % planu, w tym: 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.280,00 zł nie został wykonany, 

,r plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 7.990,00 zł został wykonany w kwocie 

5.916,00 zł, co stanowi 74,04 % planu, w tym: 

,/ plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.990,00 zł 

został wykonany w kwocie 5.916,00 zł, co stanowi 74,04 %planu. 
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W rozdziale 85495 zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Starostwo 

Powiatowe. 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

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

7.888,00 zł został wykonany w kwocie 5.916,00 zł co stanowi 75,00 % planu. 

Wydatkowana kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

dla emerytowanych nauczycieli. 

Starostwo Powiatowe 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych  plan po zmianach wynosił 3.280,00 zł nie został 

wykonany. W I terminie składania wniosków, tj. do 31 maja br. nie wpłynął żaden wniosek z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni na wypłatę świadczenia zdrowotnego. 

Planuje się, że pozostała kwota zostanie wydatkowana w II terminie składania wniosków 

o przyznanie świadczenia zdrowotnego tj. po 30 listopada 2020 roku. 

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

102,00 zł nie został wykonany. 

Środki zostały zabezpieczone w wyższej wysokości niż należny odpis (zgodnie z art. 53 ust. 2 

ustawy — Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 roku, poz. 2215) na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej we Wrześni. 

DZIAŁ  855 RODZINA 

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY 

Plan wydatków bieżących w wysokości 26.350,00 zł został wykonany w kwocie 300,00 zł, co stanowi 

1,14 % planu, w tym: 

, plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.500,00 zł został wykonany 

w kwocie 300,00 zł, co stanowi 1,18 % planu, 

, plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 850,00 zł nie został wykonany, w tym: 

, plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 800,00 zł nie został 

wykonany, 

, plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 50,00 zł nie 

został wykonany. 

W rozdziale 85504 zadanie realizuje Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny oraz Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych nie dokonano wydatku na świadczenia społeczne. 

Wydatki poniesione będą w związku z realizacją programu „Dobry start". Program polega na wsparciu 
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dziecka uczącego się, które rozpoczęło rok szkolny bez względu na dochody rodziny. W placówce 

ze Wsparcia skorzystało 24 dzieci. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2020 roku. 

Plan po zmianach wynosił 7.500,00 zł i nie został wykonany. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wydatku na świadczenie 300 + 

wychowanków. Plan po zmianach wynosił 18.000,00 zł został wykonany w kwocie 300,00 zł 

co stanowi 1,67 %  planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych Wydatki planowane są na II półrocze 2020 

roku. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 800,00 zł  i nie został wykonany. 

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

50,00 zł  i nie został wykonany. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez powiat. 

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.151.880,13 zł został wykonany w kwocie 1.025.280,97 zł, 

co stanowi 47,65 % planu, w tym: 

• plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.516.707,13 zł został wykonany 

w kwocie 747.536,26 zł, co stanowi 49,29 c./0 planu, 

i(  plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 212.632,00 zł został wykonany w kwocie 

104.453,98 zł, co stanowi 49,12 %planu, 

• plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 422.541,00 zł został wykonany 

w kwocie 173.290,73 zł, co stanowi 41,01 % planu, w tym: 

• plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 391.521,00 zł został 

wykonany w kwocie 167.303,17 zł, co stanowi 42,73 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31.020,00 zł 

został wykonany w kwocie 5.987,56 zł, co stanowi 19,30 % planu. 

W rozdziale 85508 zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.915.066,00 zł został wykonany w kwocie 

920.826,99 zł, co stanowi 48,08 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono następujące formy pomocy: 

dla rodzin zastępczych spokrewnionych 158.425,65 zł, z tego: 
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i(  pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 

(29 rodzin, 35 dzieci stan na 30.06.2020) — 158.425,65 zł, 

dla rodzin zastępczych niezawodowych 255.521,37 zł, z tego: 

pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 

(26 rodzin, 37 dzieci stan na 30.06.2020) — 242.878,77 zł, 

i(  jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków zwią7nnych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka (3 rodziny, 7 dzieci) — 11.995,99 zł, 

i(  dodatek z tytułu niepełnosprawności (1 rodzina, 1 dziecko) — 646,61 zł, 

dla rodzin zastępczych zawodowych 39.545,22 zł, z tego: 

i(  pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 

(2 rodziny, 4 dzieci stan na 30.06.2020) — 39.545,22 zł, 

dla rodzin zastępczych zawodowych — pogotowie rodzinne 21.876,92 zł, z tego: 
V" pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 

(I rodzina, 2 dzieci stan na 30.06.2020) — 16.832,00 zł, 

i( świadczenie finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzina) — 5.044,92 zł, 
dla Rodzinnego Domu Dziecka 47.667,63 zł, z tego: 

ir pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 
(1 rodzina, 6 dzieci stan na 30.06.2020) — 39.138,00 zł, 

i( świadczenie finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzina) — 8.529,63 zł, 
dla wychowanków rodzin zastępczych 23.295,90 zł, z tego: 

i( pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (6 osób) — 16.356,90 zł, 

i(  jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie (1 osoba) — 6.939,00 zł. 

Ponadto wydatkowano kwotę 201.203,57 zł na wypłatę dodatków wychowawczych. 

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 1.492.525,00 zł  został wykonany w kwocie 
747.536,26 zł,  co stanowi 50,09 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  plan po zmianach wynosił 391.521,00 zł 
został wykonany w kwocie 167.303,17 zł,  co stanowi 42,73 %  planu. Zawarto i wypłacono umowy 
zlecenia na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, pomocowej oraz prowadzenie terapii 
rodzinnej. Ponadto wypłacono wynagrodzenie koordynatorom rodzin zastępczych, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 
od naliczonych wynagrodzeń. 

W zakresie wydatków związanych z realizacja ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
31.020,00 zł  został wykonany w kwocie 5.987,56 zł co stanowi 19,30 °A planu. 

W zakresie zadań statutowych zakupiono testy psychologiczne, artykuły spożywcze, materiały 
biurowe oraz materiały dla grup wsparcia w kwocie 1.640.43 zł. Wydatkowano środki na usługi 
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pocztowe w kwocie 790,50 zł. Podróże służbowe kosztowały 68.54 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 3.488,09 zł. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest między innymi 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 

323.233,00 zł. 

Starostwo Powiatowe 

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 212.632,00 zł został wykonany 

w kwocie 104.453,98 zł,  co stanowi 49,12 % 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 (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji 8.328,00 zł, 

b. Powiat Poznański (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji 25.248,00 zł, 

c. Miasto Poznań (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji 18.804,00 zł, 

d. Powiat Kaliski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji 6.312,00 zł, 

e. Powiat Alek,sandrowski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji 39.449,98 zł, 

f. Powiat Gnieźnieński (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji 6.312,00 zł. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych plan po zmianach wynosił 24.182,13 zł 

i nie został wykonany. 

ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃ CZO - WYCHOWAWCZYCH 

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.968.958,20 zł został wykonany w kwocie 906.864,36 zł, 

co stanowi 46,06 % planu, w tym.-

 

, plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 206.489,00 zł został wykonany 

w kwocie '73.938,83 zł, co stanowi 35,81 % planu, 

• plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 144.540,20 zł został wykonany w kwocie 

71.986,42 zł, co stanowi 49,80 % planu, 

• plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.617.929,00 zł został wykonany 

w kwocie 760.939,11 zł, co stanowi 47,03 % planu, w tym: 

• plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 1.217.948,00 zł został 

wykonany w kwocie 618.675,95 zł, co stanowi 50,80 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

399.981,00 zł został wykonany w kwocie 142.263,16 zł, co stanowi 35,57 % planu. 
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W rozdziale 85510 zadanie realizuje Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. 

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczko wie 

Plan wydatków bieiqcych w wysokości 1.627.496,00d  został zrealizowany w kwocie 761.908,07 zł 

co stanowi 46,81 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków. 

Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 17.800,00 zł został wykonany w kwocie 5.470,00 zł, 

co stanowi 30,73 % planu. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano wypłat wynagrodzeń 

wychowawców, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowej, dodatku do wynagrodzenia za godziny 

nocne. Wypłacono umowy zlecenie zawarte na zapewnienie opieki nad wychowankami wg grafiku, 

prowadzenie korepetycji z języka angielskiego, zajęć logopedycznych. 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 1.212.411,00 zł  został 

wykonany w kwocie 614.288,49 zł,  co stanowi 50,67 %planu. 

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

397.285,00 zł został wykonany w kwocie 142.149,58 zł, co stanowi 35,78 % planu. Za kwotę 26.504,07 

z1 zakupiono między innymi kamerę do monitoringu, środki czystości i art. kosmetyczne, materiały 

biurowe, szkolne, eko groszek, etylinę, leki i materiały medyczne, artykuły elektryczne, spożywcze, 

przemysłowe, odzież i obuwie dla wychowanków, artykuły sportowe, bęben oraz artykuły na zajęcia 

szkolne plastyczne. Na środki żywności wydatkowano kwotę 31.086,36 zł. Energia elektryczna, woda 

to wydatek w wysokości 17.821,08 zł. W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 900.00 zł 

przeprowadzono konserwację dźwigu. Na badania okresowe pracowników oraz badania podopiecznych 

wydatkowano kwotę 1.032,00 zł. Usługi prawne, pocztowe i przesyłki kurierskie, transportowe, 

informatyczne, fotograficzne, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja 

pojemnika, opłaty i prowizje bankowe, awaryjne czyszczenie kanalizacji, czyszczenie i sprawdzenie 

stanu technicznego przewodów kominowych, wykonanie dokumentacji, opłata za herbatę w szkole, 

wyjazd do filharmonii, opłaty za bilety miesięczne, przegląd BHP i p.poż.., kanały dzierżawne, opłaty 

za wyżywienie wychowanka poza placówką, bilety wstępu do teatru, kina i kręgielni, licencje 

programów, udział w kursie dokształcenia zawodowego wychowanka to wydatek w kwocie 

33.264,94 z1. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 995,76 z1. Podróże służbowe to wydatek 

w kwocie 1.810,38 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany 

w kwocie 25.579,30 zł. Kwotę 1.769,00 zł stanowi wydatek na ubezpieczenia mienia, składki klasowe 

oraz opłatę za fanty. Kwotę  1.386,69 zł wydatkowano na opłatę za trwały zarząd. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Plan wydatków bieżących w wysokości 191.935.00 zł  został zrealizowany w kwocie 68.519,83 zł,  
co stanowi 35,70 % planu. 

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia osobom, które opuściły 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym na kontynuowanie nauki (5 osób) kwotę 14.202.00 zł, 
dodatek do zryczałtowania kwoty dla 26 wychowanków OWDIR w Kołaczkowie w wysokości 
54.266,83 zł. Plan w tym zakresie po zmianach wynosił 188.689,00 zł  został wykonany w kwocie 
68.468,83 zł  co stanowi 36,29 % planu. 

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  plan po zmianach wynosił 

. :1(.11 nie został wykonany. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
2.346,00 zł został wykonany w kwocie 51,00 zł,  co stanowi 2,17%  planu. Kwota została wydatkowana 
na usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji. 

Ź ródłem finansowania wydatków jest między innymi 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 oraz środki 
własne powiatu. 

Starostwo Powiatowe 
Plan wydatków bieżących w wysokości 149.527,20 zł został wykonany w kwocie 76.436,46 zł, co stanowi 
51,12 % planu 

W zakresie dotacji na zadania bieżące  plan po zmianach wynosił 144.540,20 zł  został wykonany 
w kwocie 71.986,42 zł, co stanowi 49,80 % 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 Słupecki (I dziecko) kwota przekazanej dotacji 31.186,42 zł, 
b. Powiat Złotowski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji 40.800,00 zł. 

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  plan po zmianach wynosił 
4.637,00 zł został wykonany w kwocie 4.387,46 zł,  co stanowi 94,62 %  planu. Wypłacono dodatkowe 
wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi byłemu dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka 
w Pyzdrach — jednostka została zlikwidowana w ubiegłym roku na mocy Uchwały Rady Powiatu 
Wrzesińskiego nr 65/XII/2019 z dnia 10 września 2019 roku. Starostwo Powiatowe we Wrześni przejęło 
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dokonano wypłaty. 
W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
350,00 zł został wykonany w kwocie 62,58 zł, co stanowi 17,88 % planu. Opłacono koszty zużycia 
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energii elektrycznej dotyczące funkcjonującego jeszcze w 2019 roku Rodzinnego Domu Dziecka 

w Pyzdrach — jednostka została zlikwidowana w ubiegłym roku na mocy Uchwały Rady Powiatu 

Wrzesińskiego nr 65/XII/2019 z dnia 10 września 2019 roku. Starostwo Powiatowe we Wrześni przejęło 

zobowiązania po zlikwidowanej placówce. 

DZIAŁ  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W ML4STACH I GMINACH 

Plan wydatków bieżących w wysokości 21.000,00 zł nie został wykonany, w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 21.000,00 zł nie został wykonany, 

w tym: 

,7  plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 

21.000,00 zł nie został wykonany. 

W rozdziale 90004 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

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

21.000,00 zł i nie został wykonany. Środki te zaplanowano na zagospodarowanie terenów zielonych 

(działka nr 375/37 w Bierzglinku). Przewiduje się realizację zadania w II półroczu 2020 roku. 

ROZDZIAŁ 90006 OCHRONA GLEBY ł WÓD PODZIEMNYCH 

Plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł nie został wykonany, w tym: 

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

w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.000,00 zł 
nie został wykonany. 

W rozdziale 90006 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
Środki zaplanowane na usuwanie skutków wystąpienia awarii, zgodnie z art. art. 400 a ust. 1 pkt 2 i 9 

ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska. Zadanie związane z ochroną gleb i wód 
będzie zrealizowane zgodnie z wnioskami. W I półroczu 2020 roku nie wpłynęły wnioski dotyczące 

realizacji w tym 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 Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U z 2018 roku, poz. 799z późn. zm.). 
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ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 48.500,00 zł nie został wykonany, co stanowi 0,00 % planu, 

w tym: 

plan wydatków jednostek budżetowych w 48.500,00 zł nie został wykonany, w tym: 

plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 48.500,00 zł 

nie został wykonany, co stanowi 0,00 % planu. 

W rozdziale 90095 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki na organizację konkursów ekologicznych, 

promowanie selektywnej zbiórki odpadów, poprzez przeprowadzenie akcji „Drzewko za elektroknieci" 

oraz usługi związane z wystąpieniem promującym proekologiczne metody i formy gospodarowania 

w rolnictwie i ogrodnictwie wraz z nagłośnieniem podczas Targów Rolnicza Jesień. Zadania dotychczas 

realizowane w pierwszych kwartałach roku nie odbyły się z uwagi na panującą pandemię. W II półroczu 

bieżącego roku planuje się realizację tych przedsięwzięć jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. 

DZIAŁ  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI 

Plan wydatków bieżących w wysokości 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 27.500,00 zł, co stanowi 

50,00 % planu, w tym: 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 

27.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. 

W rozdziale 92116 zadanie realizuje 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. Przekazano do Gminy Września transze dotacji przypadającej 

w terminach i kwotach zgodnych z porozumieniem z dnia 13 września 2012 roku, aneksowanym w dniu 

6 marca 2014 roku, 19 stycznia 2018 roku oraz 25 maja 2018 roku. 

W 2020 udzielono dotacji Gminie Września w kwocie 55.000,00 zł. Zaplanowano przekazanie 

środków w czterech transzach, po 13.750,00 zł każda. W pierwszym półroczu 2020 roku wypłacono 

dwie transze w łącznej wysokości 27.500,00 zł. 

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

Plan wydatków bieżących w wysokości 60.000,00 zł nie został wykonany, z tego: 

plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 60.000,00 zł nie został wykonany. 
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W rozdziale 92120 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

Zaplanowano środki na dotacje celowe 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. Zabezpieczono środki na niżej wymienione zadania: 

I. „Prace przy zabytkowym ogrodzeniu kościoła - wykonanie uzupełnień murarskich 

i malarskich ogrodzenia kościoła" - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja 

Apostoła w Nekli. 

Zakres prac: oczyszczenie tynku ogrodzenia, usunięcie luźnych fragmentów tynku, 

uzupełnienie brakujących fragmentów tynku, nałożenie wapiennego tynku oraz pomalowanie 

ogrodzenia wg pierwowzoru. (Umowa nr NP.1/Z/2020 z dnia 5 marca 2020 roku). Na powyższy 

cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano 

środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem 

przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. 

2. „Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy oraz obrazie świętej Teresy w kościele parafialnym 

pw. NSPJ w Grabowie Królewskim - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim. 

Zakres prac: demontaż chrzcielnicy i obrazu, konserwacja poprzez oczyszczenie i uzupełnienie 

ubytków, położenie złoceń i srebrzeń oraz ponowny montaż chrzcielnicy i obrazu. (Umowa 

nr NP.2/Z/2020 z dnia 5 marca 2020 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 

10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin 

wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest 

przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. 

3. „Prace restauratorskie przy 7 witrażach w północnej ścianie kościoła" - dotacja dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni 

Zakres prac: demontaż witraży, skopiowanie witraży i wykonanie uzupełnień w siatce 

ołowianej, oczyszczenie wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni szkła, uzupełnienie, złożenie 

i zakitowanie witraży, montaż witraży i oszklenia zewnętrznego w ramach. (Umowa 

nr NP.3/Z/2020 z dnia 5 marca 2020 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 

10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin 

wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest 

przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. 

4. „Renowacja dachu i ścian kościoła oraz dzwonnicy" - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej 

pw. św. Mikołaja w Zielińcu. 
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Zakres prac: zabezpieczenie kościoła przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, oczyszczenie gontu oraz odeskowanie zewnętrznego ze starego 

i zniszczonego środka impregnującego, pokrycie dachu i ścian kościoła oraz dzwonnicy nowym 

impregnatem wybranym i uzgodnionym z Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, montaż 

rynien. Umowa nie została zawarta w pierwszym półroczu ze względu na trwający proces 

pozyskiwania stosownych pozwoleń przez Wnioskodawcę. Na powyższy cel przyznano dotację 
w wysokości 10.000,00 zł, nie przekazano środków. 

5. „Prace renowacyjne dwóch okien witrażowych w nawie kościoła" - dotacja dla Parafii 

Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Targowej Górce. 

Zakres prac: demontaż witraży, konserwacja emblematu, wymiana szkła lazurowanego srebrem 
na jaśniejsze szkło z fakturą, wykonanie projektu i kartonu witraży, ponowny montaż witraży. 
(Umowa nr NP.4/Z/2020 z dnia 11 maja 2020 roku). Na powyższy cel przyznano dotację 
w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi 
na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków 
jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. 

6. „ Wykonanie utwardzenia placu wraz z chodnikami przed budynkami Zespołu 
Poklasztornego Franciszkanów w Pyzdrach działka nr 1532" - dotacja dla Parafii 

Rzymskokatolickiej Narodzenia N. Maryi Panny w Pyzdrach — zaplanowana kwota 
10.000,00 zł. 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w 2020 roku zapoznał się ze złożoną przez Parafię 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach dokumentacją uzupełniającą i podjął 
decyzję o odmowie udzielenia dofinansowania na zadanie objęte wnioskiem. Zgodnie 
z Uchwałą nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17.11.2005 roku Powiat 
Wrzesiński może udzielić dotacji celowej wyłącznie na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Pozwolenie Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu wydane zostało na prowadzenie prac 
na terenie historycznego układu urbanistycznego. Zgodnie z ww. uchwałą, tego rodzaju prace 
nie mogą być wsparte dotacją z budżetu Powiatu Wrzesińskiego. 

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 218.600,00 zł został wykonany w kwocie 37.410,50 zł, co stanowi 
17,11 % planu, w tym: 

, dotacje na zadania bieżące w wysokości 35.000,00 zł nie zostały wykonane, 

, wydatki jednostek budżetowych w wysokości 183.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 
37.410,50 zł, co stanowi 20,38 % planu, w tym: 
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.600,00 zł zostały wykonane 
w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 9,43 % planu, 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 173.000,00 zł zostały 
wykonane w kwocie 36.410,50 zł, co stanowi 21,05 % planu. 

W rozdziale 92195 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 
W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 35.000,00 zł nie został wykonany. 
Zaplanowano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego 

podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Wykonanie budżetu na poziomie 0,00% związane jest z ograniczeniami 
wynikającymi z sytuacji epidemicznej w I połowie 2020 roku (COVID -19). Realizacja zadań 
publicznych w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w ramach otwartego konkursu ofert zostanie 
przeprowadzona w II półroczu 2020 roku. W dniu 16 czerwca 2020 roku został ogłoszony konkurs ofert, 
następnie w dniu 29 lipca 2020 roku wsparcie finansowe przyznano dla 6 oferentów. Nazwa organizacji, 
które otrzymały dotację 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 10.600,00 zł 
został wykonany w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 9,43 % planu. 

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 
od umów cywilno - prawnych między innymi związanych z realizacją cyklu artykułów o tematyce 
historycznej. Publikacje służyć mają upowszechnianiu wiedzy na temat lokalnej historii i tradycji. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
173.000,00 zł został wykonany w kwocie 36.410,50 zł, co stanowi 21,05 % planu. 

Dokonano zakupów za kwotę 1.871,55 zł. Zakupiono artykuły niezbędne do organizacji koncertu 
muzyki ludowej połączonego z występem scenicznym Kaziuki Wileńskie w dniu 7 marca 2020 roku 
oraz flagi narodowe w związku ze Świętem Flagi. W ramach usług wydatkowano kwotę 33.542,65 zł.  
Opłacono usługi cateringowe, hotelowe, transportowe, zabezpieczenia technicznego koncertów 
(nagłośnienie, ochrona, oświetlenie) oraz honoraria artystów. Uiszczono odpłatność za tłumaczenie 
przysięgłe dokumentów w kwocie 25830 zł. Opłacono wynagrodzenia autorskie ZAIKS w kwocie 
738,00 zł w związku z organizacją koncertów. 

W związku z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej nie zrealizowano części 
zaplanowanych działań, jednakże w ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2020 roku 
zrealizowano następujące przedsięwzięcia: Kaziuki Wileńskie - koncert muzyki ludowej połączony 
z występem scenicznym, Święto Flagi Państwowej, Koncert kolęd Eleni. 

141 



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESINSETEGO 
ZA ł PÓŁROCZE 2020 ROKU 

ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU 
SIĘ  WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

NA LATA 2020 -2027 

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 

Plan wydatków bieżących w wysokości 228.000,00 zł został wykonany w kwocie 72.008,04 zł, co stanowi 

31,58 % planu, w tym: 

• plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 40.000,00 zł nie został wykonany, 

• plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 188.000,00 zł został wykonany 

w kwocie 72.008,04 zł, co stanowi 38,30 % planu, w tym: 

• plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 102.500,00 zł został 

wykonany w kwocie 58.205,33 zł, co stanowi 56,79 % planu, 

• plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 85.500,00 zł 

został wykonany w kwocie 13.802,71 zł, co stanowi 16,14 % planu. 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 185.415,10 zł został wykonany w kwocie 600,00 zł, 

co stanowi 0,32 % planu, w tym: 

• plan na inwestycje w wysokości 185.415,10 zł został wykonany w kwocie 600,00 zł, 

co stanowi 0,32 % planu. 

W rozdziale 92605 zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. 

Starostwo Powiatowe 

W zakresie dotacji na zadania bieżące plan po zmianach wynosił 40.000,00 zł  nie został wykonany. 

Zaplanowano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego 

podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Wykonanie budżetu na poziomie 0,00% związane jest z ograniczeniami 

wynikającymi z sytuacji epidemicznej w I polowie 2020 roku (COVID -19). Realizacja zadań 

publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu 

ofert zostanie przeprowadzona w II półroczu 2020 roku. W dniu 16 czerwca 2020 roku został ogłoszony 

konkurs ofert, następnie w dniu 29 lipca 2020 roku wsparcie finansowe przyznano dla 7 oferentów. 

Nazwa organizacji, które otrzymały dotację 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 102.500,00 zł 

został wykonany w kwocie 58.205,33 zł, co stanowi 56,79 % planu. 

Głównym kierunkiem wydatków była realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia sportowe). 

Od stycznia do czerwca zrealizowano 57 umów (piłka nożna — 33 umowy, siatkówka — 7 umów, 

lekkoatletyka — 7 umów, szachy — 3 umowy, taekwondo — 2 umowy, tenis stołowy — 2 umowy, 

koszykówka — 1 umowa, unihokej — 1 umowa, badminton — 1 umowa) w ramach tych zajęć 

zrealizowano 1.627 godzin zajęć sportowych. Ponadto w związku z realizacją kalendarza Szkolnego 

Związku Sportowego w zakresie organizacji zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach 
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rozgrywek szkolnych w 2020 roku zawarto umowę zlecenie na koordynację zadania. Ponadto w związku 
z realizacją kalendarza Szkolnego Związku Sportowego w zakresie organizacji zawodów sportowych 
na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2020 roku zawarto umowę zlecenie 
na koordynację zadania. 

W zakresie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań plan po zmianach wynosił 
85.500,00 zł został wykonany w kwocie 13.802,71 zł,  co stanowi 16,41 %  planu. Wydatkowano środki 
na nagrody w związku z realizacją kalendarza Szkolnego Związku Sportowego w zakresie organizacji 
zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych. Zakupiono medale 
dla uczestników rozgrywek w kwocie 3.382,99 zł. Na usługi związane z działalnością sportową 
wydatkowano kwotę 10.419./2 zł. Głównym wydatkiem było prowadzenie usług szkoleniowych 
z zakresu piłki siatkowej, szkółki kolarskiej, a także sędziowanie zawodów Szkolnego Związku 
Sportowego i usługi transportowe. 

Plan wydatków majqtkowych w wysokości 185.415,10 zł został wykonany w kwocie 600,00 zł, 
co stanowi 0,32 % planu. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano środki na realizację niżej wymienionych zadań: 

1) "Budowa strefy sportowej w miejscowości Strzyżewo" plan w wysokości 25.000,00 zł, nie został 
wykonany. 

W ramach niniejszego zadania planuje się montaż sprzętu sportowego (rowerek, twister, narciarz, 
biegacz, orbitrek, drabinka+slup+podciąg nóg, drążki, ławeczka, stolik szachowy 2-osobowy, 
2 ławki, kosz na odpady 35L). Zawarto umowę nr NP.22/2020 z DAMART Damian Smelczyński 
z siedzibą w Rychwale przy ul. Grabowskiej 30B na wartość 17.005,00 zł brutto. Termin 
zakończenia prac ustalono na dzień 15 sierpnia bieżącego roku. Zlecono wykonanie niezbędnej 
dokumentacji za kwotę 400,00 zł. 

Zadanie realizowane na terenie Gminy Września. 

2) „Rozbudowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo" plan w wysokości 25.000,00 zł, 
nie został wykonany. 

W ramach niniejszego zadania planuje się montaż sprzętu sportowego oraz wyposażenie placu 
zabaw (steper+wahadło, równoważnia linowa, przeplotnia lukowa, stół do gry w piłkarzyki, stojak 
rowerowy pięciostanowiskowy, kosz na odpady 35L, stojak obrotowy z rusztem). Zawarto umowę 
nr NP.23/2020 z DAMART Damian Smelczyński z siedzibą w Rychwale przy ul. Grabowskiej 
30B na wartość 19.399,00 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 15 sierpnia 
bieżącego roku. Zlecono wykonanie niezbędnej dokumentacji za kwotę 400,00 zł. 
Zadanie realizowane na ternie Gminy Września. 
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3) „Rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Gorzyce" plan w wysokości 23.985,00 zł nie został 

wykonany. 

W ramach niniejszego zadania planuje się montaż zjazdu linowego o długości 25m, czworokąta 

wielofunkcyjnego oraz stożka. Zawarto umowę nr NP.21/2020 z FRAJDA z siedzibą w Radawcu 

Dużym 317A, 21-030 Motycz na wartość 23.972,59 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono 

na dzień 10 sierpnia bieżącego roku. 

Zadanie realizowane na terenie Gminy Miłosław. 

4) „Rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Orzechowo" plan w wysokości 24.759,00 zł, 

nie został wykonany. 

W ramach niniejszego zadania planuje się montaż kręgielni plenerowej jednotorowej z kompletem 

kręgli i kulą, golf (pole do gry, 10 dołków, przeszkody, kije i piłeczki), warcaby (szachownica, 

rama do szachownicy, pionki). Zawarto umowę nr NP.20/2020 z Parkowe Atrakcje z siedzibą 

w Wodzisławiu Ś ląskim przy ul. Starowiejskiej 39A na wartość 24.578,99 zł brutto. Termin 

zakończenia prac ustalono na dzień 31 lipca bieżącego roku. 

Zadanie realizowane na terenie Gminy Miłosław. 

5) „Rozbudowa strefy sportowej w miejscowości Podstolice" plan w wysokości 18.268,07 zł, został 

wykonany w kwocie 400,00 zł, co stanowi 2,19 %. 

W ramach niniejszego zadania planuje się montaż sprzętu sportowego (prasa nozna+slup+narciarz, 

wyciskanie siedząc+slup+wyciąg górny, biegacz podwójny, twister+slup+wahadło, 

odwodziciel+slup+steper). Zawarto umowę nr NP.19/2020 z ZPU ROMEX z siedzibą 
w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38 na wartość 15.475,57 zł brutto. Termin zakończenia prac 

ustalono na dzień 31 lipca bieżącego roku. W I półroczu wykonano niezbędną dokumentację 

za kwotę 400,00 zł. 

Zadanie realizowane na terenie Gminy Nekla. 

6) „Budowa strefy sportowej w miejscowości Sokolniki" plan w wysokości 18.403,28 zł, został 

wykonany w kwocie 200,00 zł, co stanowi 1,09 %. 

W ramach niniejszego zadania planuje się montaż sprzętu sportowego (wyciskanie 

siedząc+słup+wyciskanie siedząc, jeździec, orbitrek, wahadło+slup+wahadło, 2 ławki). Zawarto 

umowę nr NP.18/2020 z DAMART Damian Smelczyński z siedzibą w Rychwale przy 

ul. Grabowskiej 30B na wartość 13.587,00 brutto. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 

31 lipca bieżącego roku. W I półroczu wykonano niezbędną dokumentację za kwotę 200,00 zł. 

Zadanie realizowane na terenie Gminy Kołaczkowo. 
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7) „Budowa edukacyjnego parku rozrywki w miejscowości Pietrzyków" plan w wysokości 
25.000,00 zł, nie został wykonany. 

W ramach niniejszego zadania planuje się montaż elementów placu zabaw (tuba do rozmawiania, 
miarka wzrostu, sklepik z tablicą, ścianka muzyczna, maxi domek, piaskownica, stół aktywności, 
2 kosze na odpady, 3 ławki oraz rabata roślinna). Do dnia 30 czerwca nie zawarto z wykonawcą 
umowy ze względu na trwające usuwanie dotychczasowych elementów placu zabaw oraz ustalenia 
dotyczące ponownego zagospodarowania terenu. Trwają konsultacje w zakresie projektu umowy. 
Zadanie realizowane na terenie Gminy Pyzdry. 

8) „Rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Pyzdry" plan w wysokości 24.999,75 zł, nie został 
wykonany. 

W ramach niniejszego zadania planuje się powiększenie zastawu ze zabawowego o dodatkowe 
zjeżdżalnie, tunele, ścianki lukowe, panele zabawowe i edukacyjne, grę kółko i krzyżyk oraz 
mostek. Do dnia 30 czerwca nie zawarto z wykonawcą umowy ze względu na konieczne usunięcie 
dotychczasowych elementów placu zabaw oraz ustalenia dotyczące ponownego zagospodarowania 
terenu. Trwają konsultacje w zakresie projektu umowy. 

Zadanie realizowane na terenie Gminy Pyzdry. 
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INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU 

ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU 
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESINSKIEGO 

NA LATA 2020 -2027 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA 

Załączniki od nr 4.1 do 4.5. do niniejszej uchwały przedstawiają informację z wykonania dochodów 

i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom 

samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku: 

L Załącznik nr 4.1. Informacja z wykonania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 

2020 roku. 

2. Załącznik nr 4.2. Informacja z wykonania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych 

na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 

roku. 

3. Załącznik nr 4.3. Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku. 

4. Załącznik nr 4.4. Informacja z wykonania wydatków na realizację zadań wykonywanych 

na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 

roku. 

5. Załącznik nr 4.5. Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa 

za I półrocze 2020 roku. 
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