U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w s p r a w i e : zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego X V I / 9 8 / 2 0 1 9 z d n i a
1 9 g r u d n i a 2 0 1 9 r . w sprawie uchwały budżetowej na 2020r.
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 343.228,53 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 51.229.767,71 złotych.

1. Dział 020 - Leśnictwo

+3.594,00 złotych

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

+3.594,00 złotych

W dziale 020- Leśnictwo, rozdziale 02001 – Gospodarka Leśna dokonuje się zwiększenia planu
dochodów zgodnie z wnioskiem OS.6164.9.1.2020r. -o wskaźnik inflacji na 2020r.

2. Dział 630 - Turystyka

+28.000,00 złotych

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

+28.000,00 złotych

W dziale 630- Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje
się zwiększenia planu dochodów o środki przyznane w ramach pomocy finansowej z UMWW na
realizację zadania „Rowerowy zakątek w Chrzypsku Wielkim na trasie Wielkiej Pętli szlaków
rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego”.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

+15.000,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+15.000,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się plan dochodów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.86.2020.3 z
dnia 02.04.2020 informującym o zwiększeniu dotacji, z przeznaczeniem na:
- koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste – 5.280,00
- operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalających wysokość
odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 9.720,00
Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.41- przeznaczenie środków na inny cel niż określony w
decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

4. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

-3.007,00 złotych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75622 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

-3.007,00 złotych

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75622 – Wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów
ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020r. informującą o ostatecznych kwotach udziału w PIT I Subwencji
ogólnej na rok 2020 określonych w oparciu o przyjętą przez Sejm ustawę budżetową na rok 2020.
5. Dział 758 – Różne rozliczenia

+40.149,00 złotych

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
+40.149,00 złotych
W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów
ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020r. informującą o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok
2020 określonych w oparciu o przyjętą przez Sejm ustawę budżetową na rok 2020.

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+80.000,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+80.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu
dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Międzychód z przeznaczeniem na
zakup echokardiografu oraz systemu holter EKG dla Szpitala.
7. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

+3.484,74 złotych
0,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmienia się plan dochodów:
- zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową dla WTZ w Kwilczu (z
Gminy Sieraków+18.000,00 zł )
-zmniejsza się plan dochodów o kwotę -18.000,00zł. (tytułem planowanych wpłat od Stowarzyszenia)
Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

+1.952,10 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2020.3 z dnia 16.03.2020 informującym o zwiększeniu
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dotacji, z przeznaczeniem na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.38- przeznaczenie środków na inny cel niż określony w
decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+1.532,64 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki z tytułu obsługi
środków PFRON.

8. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

+16.007,79 złotych
+16.007,79 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze zwiększa się plan dochodów o dodatkowe środki uzyskane z tytułu darowizny na rzecz
Powiatu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla SOSZW. Powiat wnioskuje o dofinansowanie
realizacji zadania „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach wnioskowanego Projektu planowany jest
zakup wyposażenia oraz prace remontowe.

9. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+60.000,00 złotych

Rozdział 92118- Muzea ,
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

+60.000,00 złotych

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118- Muzea , Muzeum Zamek
Opalińskich w Sierakowie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaną pomocą
finansową z Gminy Sieraków na dofinansowanie zakupu eksponatów dla Muzeum Zamek Opalińskich
w Sierakowie (5.000,00zł) oraz organizację przez Muzeum imprez propagujących historię i kulturę
regionu (30.000,00), dofinansowanie badań archeologicznych związanych z historią miasta i gminy
Sieraków (5.000,00zl), dofinasowanie organizacji Festynu Historycznego (20.000).

10. Dział 926 - Kultura fizyczna

+100.000,00 złotych

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+100.000,00 złotych

W dziale 926- Kultura fizyczna , rozdziale 92601 – Obiekty sportowe dokonuje się zwiększenia w
planie dochodów. Pismem DS.-I.512.43.2020 z dnia 27.03.2020r. z dnia Powiat został poinformowany
o dofinansowaniu zadania „Modernizacja istniejącej szatni w Zespole Szkół nr 2 w Międzychodzie” w
ramach II edycji Programu „Szatnia na medal”.
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II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 343.228,53 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 59.299.168,42 złotych.
Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
1. Dział 020 - Leśnictwo

+3.594,00 złotych

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

+3.594,00 złotych

W dziale 020- Leśnictwo, rozdziale 02001 – Gospodarka Leśna dokonuje się zwiększenia planu
wydatków zgodnie z wnioskiem OS.6164.9.1.2020r. -o wskaźnik inflacji na 2020r.
2. Dział 600 - Transport i łączność

-343.000,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

-343.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się
zmniejszenia planu wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi . Środki
przenosi się na finansowanie innych zadań niezbędnych celem prawidłowej realizacji budżetu.
Ponadto:
W R.60014 § 6050 zabezpiecza się środki w wysokości 41.000,00 zł. na udział Powiatu w zadaniu
„Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul.Wigury 12 w Międzychodzie”.

3. Dział 630 - Turystyka

+28.000,00 złotych

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

+28.000,00 złotych

W dziale 630- Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje
się zwiększenia planu wydatków o środki przyznane w ramach pomocy finansowej z UMWW na
realizację zadania „Rowerowy zakątek w Chrzypsku Wielkim”.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

+15.000,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+15.000,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się plan wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.86.2020.3 z
dnia 02.04.2020 informującym o zwiększeniu dotacji, z przeznaczeniem na:
- koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste – 5.280,00
- operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalających wysokość
odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 9.720,00

4

Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.41- przeznaczenie środków na inny cel niż określony w
decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto:
Dokonuje się zmian w planie wydatków (w części dotyczącej zadań rządowych) celem prawidłowej
realizacji budżetu.
5. Dział 710 – Działalność usługowa

+2.000,00 złotych

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

+2.000,00 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne (w części
dotyczącej Powiatu).

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+30.000,00 złotych
0,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami Komendy
- PF.0332.04.2020 z dnia 09.04.2020 oraz - PF.0332.03.2020 z dnia 18.03.2020 celem wypłaty nagród
dla osób zastępujących funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

+30.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421- Zarządzanie
kryzysowe wprowadza się środki na zakupy związane z przeciwdziałaniem epidemii Covid- 19.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+347.302,00 złotych

Rozdział 80115- Technika

+263.000,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych

+263.000,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- Zespół Szkół Technicznych
zwiększa się plan wydatków:
- o kwotę 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja dachów ZSTbudynek A w Międzychodzie tj. budynek główny, sala gimnastyczna, poradnia psychologicznopedagogiczna wraz z łącznikiem do Sali”
- o kwotę 163.000,00 zł z przeznaczeniem na udział własny Powiatu do „Budowa platformy dla
niepełnosprawnych oraz przebudowa budynku szkolnego”. Zadanie zostało zgłoszone do
dofinansowania w ramach środków PFRON (udział PFRON 80.500,00)
5

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

+70.000,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

+70.000,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się
zwiększa sie plan wydatków:
- o kwotę 50.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja dachu nad szatniami ZS
Nr2 w Międzychodzie”,
- o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację instalacji wewnętrznej w budynku szkoły w
związku z zamiarem podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Ponadto:
Dokonuje się zmian w planie zgodnie z wnioskiem szkoły ZSNR.3141.01.2020 z dnia 16.04.2020 z
przeznaczeniem na dokonywanie opłat za korzystanie ze środowiska.
Rozdział 80195- Pozostała działalność

+14.302,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia
planu wydatków o kwotę 15.142,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.
Ponadto dokonuje się zmian w budżecie w związku z dokonaniem podziału środków przeznaczonych
na ZFŚS nauczycieli emerytów na poszczególne placówki oświatowe (kwotę 840 zł przenosi się do
Działu 854).

8. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+80.000,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+80.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu w
związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Międzychód z przeznaczeniem na zakup
echokardiografu oraz systemu holter EKG dla Szpitala.
Ponadto:
Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków przekazanych w dniu 19.03.2020 dla Szpitala, celem
prawidłowych zasad zapisów budżetowych.
9. Dział 852 - Pomoc Społeczna

-15.324,36 złotych

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

-15.324,36 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się
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- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16.857,00 celem prawidłowej realizacji i zapisów
budżetowych- pismo PCPR – 4/2020 z dnia 14.04.2020.(wydatki dotyczą koordynatorów pieczy
zastępczej i zostają przeniesione do R.85508).
-zwiększenia o środki z tytułu obsługi środków PFRON – kwota 1.532,64zł.

10. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

+1.952,10 złotych
0,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmienia się plan wydatków ( zmiana finansowania).
- zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną pomocą finansową dla WTZ w Kwilczu (z
Gminy Sieraków+18.000,00 zł )
-zmniejsza się plan wydatków o kwotę -18.000,00zł. (tytułem planowanych wpłat od Stowarzyszenia)
Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

+1.952,10 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2020.3 z dnia 16.03.2020 informującym o zwiększeniu
dotacji, z przeznaczeniem na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.38- przeznaczenie środków na inny cel niż określony w
decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
11. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

+16.847,79 złotych
+16.007,79 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze zwiększa się plan wydatków o dodatkowe środki uzyskane z tytułu darowizny na rzecz
Powiatu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla SOSZW. Powiat wnioskuje o dofinansowanie
realizacji zadania „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach wnioskowanego Projektu planowany jest
zakup wyposażenia oraz prace remontowe.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność

+840,00 złotych

W
dziale
854-Edukacyjna
opieka
wychowawcza,
85495–
Pozostała
działalność
zwiększa się plan wydatków w związku z dokonaniem podziału środków przeznaczonych na ZFŚS
nauczycieli emerytów na poszczególne placówki oświatowe.
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12. Dział 855 - Rodzina

+16.857,00 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

+16.857,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem
prawidłowej realizacji i zapisów budżetowych- pismo PCPR – 4/2020 z dnia 14.04.2020.(wydatki
dotyczą koordynatorów pieczy zastępczej i zostają przeniesione do R.85508).
13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+60.000,00 złotych

Rozdział 92118- Muzea ,
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

+60.000,00 złotych

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118- Muzea , Muzeum Zamek
Opalińskich w Sierakowie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaną pomocą
finansową z Gminy Sieraków na w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Sieraków na
dofinansowanie zakupu eksponatów dla Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie (5.000,00zł) oraz
organizację przez Muzeum imprez propagujących historię i kulturę regionu (30.000,00),
dofinansowanie badań archeologicznych związanych z historią miasta i gminy Sieraków (5.000,00zl),
dofinasowanie organizacji Festynu Historycznego (20.000).

14. Dział 926 - Kultura fizyczna

+100.000,00 złotych

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+100.000,00 złotych

W dziale 926- Kultura fizyczna , rozdziale 92601 – Obiekty sportowe dokonuje się zwiększenia w
planie wydatków. Pismem DS.-I.512.43.2020 z dnia 27.03.2020r. z dnia Powiat został poinformowany
o dofinansowaniu zadania „Modernizacja istniejącej szatni w Zespole Szkół nr 2 w Międzychodzie” w
ramach II edycji Programu „Szatnia na medal”.
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