U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 2 lipca 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 902.319,22 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 52.278.609,93 złotych.

1. Dział 600 - Transport i łączność

+150.000,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

+ 150.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się
zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chrzypsko Wielkie na
dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1745P Łężeczkigranica powiatu szamotulskiego, na długości 2091m (etap VII i VIII od km.6+200 dp km 8+291)
2. Dział 750 - Administracja publiczna

+20.000,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

+20.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się
zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotów za
energię.

Rozdział 75077-Centrum Projektów Polska Cyfrowa

0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75077-Centrum Projektów Polska Cyfrowa
dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej, w związku z dokonaniem od dnia 14 maja 2020 zmiany
zasady finansowania. Umowy grantowe dotyczące realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowane są w 100% ze
środków europejskich. CPPC przekazuje środki na realizację projektu grantowego według następującej
klasyfikacji budżetowej:
Dział 750 – Administracja Publiczna,
Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
Paragraf 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
Powyższe zasady finansowania dotyczą także grantów wypłaconych przed dniem 14 maja 2020.

3. Dział 752 - Obrona narodowa

+28.806,00 złotych

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

+28.806,00 złotych

W dziale 752- Obrona narodowa, rozdziale 75295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów
zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.85.2020.3 z dnia 15.05.2020r. informującą
o dotacji z przeznaczeniem na realizację przez PSP zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia
2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie
- sprzętu informatyki i łączności 25.000,00 zł.
- wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy- 3.806,00
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 64) -przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż
w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+330.688,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+330.688,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów w związku z decyzjami
Wojewody Wielkopolskiego;
1) FB-I.3111.171.2020.8 z dnia 04.06.2020r. informującą o dotacji z przeznaczeniem na
sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom
pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP,
2) FB-I.3111.170.2020.8 z dnia 04.06.2020r. informującą o dotacji z przeznaczeniem na
sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia
01.01.2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP,
Środki pochodzą z rezerwy celowej -przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż w decyzji o ich
przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia

+64.500,55złotych

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

+64.500,55 złotych

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan
dochodów
+64.500,55 złotych
W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów w związku ze zwrotem do budżetu pozostałych
środków niewygasających.
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6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+25.304,00 złotych

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

+5.738,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan
dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28.05.2020r.
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 52) -przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż
w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rozdział 80115-Technika

+18.001,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie

+18.001,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika dokonuje się zwiększenia planu
dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów za duplikaty świadectw (26 zł), za
duplikaty legitymacji (18 zł), rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektr. (4.781 zł), przepadek
wadium (7.003,29 zł), odszkodowanie ubezpieczyciela (1194,26 zł) dofinansowanie PUP na
kształcenie ustawiczne pracowników w ramach wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego (2.880
zł), zwrot z OKE kosztów przeprowadzania egzaminu (72,76 zł), zwrot kosztów mediów przez
najemcę lokalu (2026,18 zł)
Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

+1.547,00,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

+1.547,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się
zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów za duplikaty
świadectw (156 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (122 zł), dofinansowanie PUP na kształcenie ustawiczne
pracowników w ramach wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego (720 zł), zwrot kosztów
mediów przez najemcę lokalu (549 zł)

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

+18,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące dokonuje się
zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów za duplikaty
legitymacji (18 zł)

7. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+56.000,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+56.000,00 złotych
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W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu
dochodów w związku z uzyskaniem pomocy finansowej
1) Z Gminy Chrzypsko Wielkie z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania „Zakup
ambulansu dla SP ZOZ Międzychód” – kwota 16.000,00 zł
2) Z gminy Sieraków z przeznaczeniem na współfinansowanie rozbudowy i wyposażenia szpitala
w Międzychodzie – 40.000,00 zł.
8. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+122.733,67 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+122.733,67 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów w
związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8.06.2020r. w związku z
korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od I-V i
wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania.
DPS Piłka-Zamyślin 84.533,75 zł.
DPS Łężeczki – 38.199,92 zł.
9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+90.000,00 złotych

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

+90.000,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85322 – Fundusz Pracy
zwiększa się plan dochodów tytułem otrzymania odpisu w wysokości 0,5% na koszty obsługi zadań
określonych w art. 15 zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.),
art. 15zzb Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców
art. 15zzc Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych
art. 15zzd Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
art. 15zze Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

10. Dział 855 - Rodzina

+14.287,00 złotych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

+12.400,00 złotych
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W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny dokonuje się zwiększenia
planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2020.7 z dnia
12.06.2020r. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”
Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

+1.887,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu w związku z pismem PCPR7/2020 z dnia 16.06.2020 -dodatkowe dochody w związku ze spłatą zobowiązań przez dłużnika,

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 902.319,22 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 60.348.010,64 złotych.
Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
1. Dział 750 - Administracja publiczna

-1.000,00 złotych

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

-1.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego zmniejsza się plan wydatków zgodnie z pismem PCUW.3021.1.3 z dnia 16.06.2020r. i
przenosi te środki do R.80195-Pozostała działalność.
2. Dział 752 - Obrona narodowa

+28.806,00 złotych

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

+28.806,00 złotych

W dziale 752- Obrona narodowa, rozdziale 75295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków
zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.85.2020.3 z dnia 15.05.2020r. informującą
o dotacji z przeznaczeniem na realizację przez PSP zadań wynikających c z ustawy z dnia 15 grudnia
2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie
- sprzętu informatyki i łączności 25.000,00 zł.
- wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy- 3.806,00
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 64) -przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż
w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+330.688,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+330.688,00 złotych
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W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków w związku z decyzjami
Wojewody Wielkopolskiego;
1) FB-I.3111.171.2020.8 z dnia 04.06.2020r. informującą o dotacji z przeznaczeniem na
sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom
pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP,
2) FB-I.3111.170.2020.8 z dnia 04.06.2020r. informującą o dotacji z przeznaczeniem na
sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia
01.01.2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP,
Środki pochodzą z rezerwy celowej -przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż w decyzji o ich
przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem PF.0332.06.2020 z dnia
3.06.2020 celem zabezpieczenia środków na wypłaty nagród pieniężnych dla funkcjonariuszy
zastępujących nieobecnych w pracy.

4. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00 złotych

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

0,00 złotych

W dziale 755- Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna dokonuje się
zmian w planie wydatków celem prawidłowej klasyfikacji wydatków.
5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+41.604,00 złotych

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

+5.738,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan
wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28.05.2020r.
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 52) -przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel niż
w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Rozdział 80115- Technika

-27.414,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych

-27.414,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- Zespół Szkół Technicznych
-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.680 zł celem wydzielenia w planie finansowym środków na
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
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-Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 uprzednio przeznaczona na zakup laptopów
odszkodowanie ubezpieczyciela ( 1194 zł), zwrot z OKE kosztów przeprowadzania egzaminu (72 zł),
Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

+9.685,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

+9.685,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 uprzednio przeznaczona na zakup laptopów
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.315 zł celem wydzielenia w planie finansowym środków na
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

+17.029,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące
-Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 uprzednio przeznaczona na zakup laptopów
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 z przeznaczeniem na modernizację klasy chemicznej,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.971 zł celem wydzielenia w planie finansowym środków na
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

+3.600,00 złotych

W rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zwiększa
się
plan
wydatków o środki otrzymane z PUP jako dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników w
ramach wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego ZST- 2.880 zł, ZS 2- 720 zł.
Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w
innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach
+101.966,00 złotych
W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,
technikach, branżowych szkołach zwiększa się plan wydatków o kwoty:
ZST – 50.680 zł
ZS 2- 30.315 zł
LO – 20.971 zł.
Rozdział 80195- Pozostała działalność

-69.000,00 złotych
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W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł uprzednio przeznaczoną jako środki własne na
zakup laptopów.
- zwiększenia o kwotę 1000 zł na diety dla członków komisji w sprawie awansu zawodowego
nauczycieli,

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+56.000,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+56.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu
wydatków w związku z uzyskaniem pomocy finansowej
1) Z Gminy Chrzypsko Wielkie z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania „Zakup
ambulansu dla SP ZOZ Międzychód” – kwota 16.000,00 zł
2) Z gminy Sieraków z przeznaczeniem na współfinansowanie rozbudowy i wyposażenia szpitala
w Międzychodzie – 40.000,00 zł.
7. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+122.733,67 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+122.733,67 złotych

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki

+38.199,92 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w
związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8.06.2020r. w związku z
korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od I-V i
wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania.
Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin

+84.533,75 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w
związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8.06.2020r. w związku z
korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od I-V i
wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania.

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+110.000,00 złotych

Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

+20.000,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki własne powiatu w
związku z koniecznością zabezpieczenia środków na orzekanie o niepełnosprawności.
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Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy

+90.000,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy
Pracy zwiększa się plan wydatków tytułem otrzymania odpisu w wysokości 0,5% na koszty obsługi
zadań określonych w art. 15 zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.),
art. 15zzb Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców
art. 15zzc Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych
art. 15zzd Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
art. 15zze Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

9. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

+12.000,00 złotych

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

+12.000,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, o środki
przeznaczone na zabezpieczenie jednostki i jej pracowników w związku z koniecznością wykonywania
pracy bezpośrednio z klientem w czasie pandemii koronawirusa.
10. Dział 855 - Rodzina

+121.487,55 złotych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

+12.400,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny dokonuje się zwiększenia
planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2020.7 z dnia
12.06.2020r. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

+30.000,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem prawidłowej
realizacji budżetu.
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
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+79.087,55 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.

11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+80.000,00 złotych

Rozdział 92118- Muzea ,
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

+80.000,00 złotych

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118- Muzea , Muzeum Zamek
Opalińskich w Sierakowie dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na
przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń byłej kuźni i przystosowania ich do celów
administracyjnych.
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