U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 25 września 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 2.520.387,38 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 55.192.474,05 złotych.

1. Dział 600 - Transport i łączność

+13.053,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

+ 13.053,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się
zwiększenia planu w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów ze sprzedaży drewna oraz
pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

+76.488,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+76.488,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się plan dochodów:
- zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6 z dnia 10.09.2020 z
przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu
Państwa w części obsługi administracyjnej-76.000,00
Środki pochodzą z rezerwy celowej (poz.47) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
- w związku z uzyskaniem wyższych dochodów 488,00
3. Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

+3.740,00 złotych
+3.740,00 złotych

W dziale
710Działalność usługowa, rozdziale
71015
–
Nadzór budowlany
dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FBI.3111.252.2020.6 z dnia 28.09.2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z
pochodnymi dla pracowników PINB.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.44) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

+43.287,45 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

+670,00 złotych

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

Rozdział 75085-Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

42.617,45 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085-Wspólna Obsługa jednostek samorządu
terytorialnego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją ZUS o umorzeniu
składek za miesiące III-V/2020 (kwota 39.975,65 zł) oraz refundacji wydatków za zakup środków
ochrony osobistej covid-19 ( kwota 2.641,80 zł)

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+66.457,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+66.457,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów w związku z:
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.272.2020.7 z dnia 19.08.2020r. informującą o
dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie rekompensaty za przedłużony czas służby (kwota
17.532,00 zł)
- pismem WF.0761.36.2020 z dnia 01.09.2020 informującym o przyznaniu dotacji w ramach Funduszu
Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony osobistej strażaka, butów
specjalnych, czujników bezruchu i węży tłocznych W-110 (kwota 35.925,00 zł) oraz na
dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności 2400l/min (kwota 13.000,00
zł)

6 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

+413,00 złotych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

+413,00 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 75618-Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększa się plan
dochodów tytułem uzyskania dodatkowych nieplanowanych dochodów (k.upomnienia, odsetki,
sprzedaż mienia)
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7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+122.239,39 złotych

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

+48.742,00,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie
W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się
zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją ZUS o umorzeniu składek za miesiące III-V/2020.
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

+58.711,30 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące dokonuje się
zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją ZUS o umorzeniu składek za miesiące III-V/2020

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych

+14.786,09 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się
plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2020.3 z dnia
07.08.2020r. informującą o dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.26) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+640.000,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+640.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu
dochodów w związku z uzyskaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania
„Doposażenie SPZOZ w Międzychodzie poprzez zakup cyfrowego aparatu RTG”
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.81) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
9. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+1.371.733,16 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+1.334.909,65 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów:
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- w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.230.2020.3 z dnia 07.06.2020r. z
przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów
DPS Piłka-Zamyślin 48.652,01 zł.
DPS Łężeczki – 46.043,14 zł.
- w związku z umową 157/2020 z dnia 02.09.2020 zawartą z Województwem Wielkopolskim w
sprawie przyznania grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”
w ramach EFS działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- kwota 1.240.214,50 złotych
Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

+36.823,51 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów
w związku z decyzją ZUS o umorzeniu składek za miesiące III-V/2020
10. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+55.000,00 złotych

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +20.000,00 złotych
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311- Rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów w związku z uzyskaniem
środków z Gminy Międzychód na dofinansowanie funkcjonowania WTZ
Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

+35.000,00 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.)- kwota 25.000,00
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
- otrzymaniem środków w kwocie 10.000,00 zł. na finansowanie w 2020r. kosztów nagród oraz
składek ZUS od nagród wypłaconych pracownikom PUP.
11. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
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+26.877,00 złotych

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

+26.877,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją ZUS o umorzeniu
składek za miesiące III-V/2020

12. Dział 855 - Rodzina

+69.099,38 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

+42.982,28 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu:
-w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2020.7 z dnia 10.08.2020r. z
przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej- kwota 42.973,28 zł
- w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów w kwocie 9,00 zł z tytułu zwrotu k.egzekucyjnych
-pismo PCPR/0422/8/GW/2020 z dnia 14.09.2020
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

+26.117,10 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu:
-w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2020.7 z dnia 10.08.2020r. z
przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej- kwota 4.904,10 zł
- w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów w kwocie 13,00 zł z tytułu odsetek-pismo
PCPR/0422/8/GW/2020 z dnia 14.09.2020
- w związku z planowanymi dochodami w wysokości 21.200,00 złotych z tytułu dotacji otrzymanej z
Powiatu Szamotulskiego w związku z umieszczeniem dziecka z tego powiatu w placówce opiekuńczo
wychowawczej na terenie powiatu międzychodzkiego.
13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

+32.000,00 złotych
+32.000,00 złotych

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019- Wpływy i wydatki
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan
dochodów w związku z uzyskaniem wyższych wpływów od planowanych.
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II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.520.387,38 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 63.261.874,76 złotych.
Zmiany w poszczególnych działach p rzedstawiają się następując o:
1. Dział 020 – Leśnictwo

0,00 złotych

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

0,00 złotych

W dziale 020 – Leśnictwo, Rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną dokonuje się zmian w
planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.
2. Dział 600 - Transport i łączność

-120.000,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

-120.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmian
w planie wydatków celem zabezpieczenia środków:
- na sfinansowanie umocnienia poboczy gruntowych drogi powiatowej nr 1736P Sieraków -Grobia –
dr.nr 186 na odcinku Sieraków -Grobia -60.000,00
- na utwardzenie drogi gruntowej nr 1717P Muchocin gr.powiatu– 40.000,00
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.000,00z zł i przenosi się ją do rozdziału 92118.
Ponadto:
W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpiecza się kwotę 120.000,00 zł na zakup ciągnika i kosiarki
bijakowej do wykaszania poboczy dróg powiatowych.
Ponadto : dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

+76.000,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+76.000,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się plan wydatków:
- zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6 z dnia 10.09.2020 z
przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu
Państwa w części obsługi administracyjnej-76.000,00
Środki pochodzą z rezerwy celowej (poz.47) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
4. Dział 710 – Działalność usługowa

+3.740,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

+3.740,00 złotych
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W dziale
710Działalność usługowa, rozdziale
71015
–
Nadzór budowlany
dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FBI.3111.252.2020.6 z dnia 28.09.2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z
pochodnymi dla pracowników PINB.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.44) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

+2.641,80 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się
zmian w planie wydatków celem dostosowania naliczenia na ZFŚS do przepisów prawa.
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

+2.641,80 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem PCUW.3111.1.4.2020 z
dnia 14.09.2020r w związku z uzyskaniem refundacji poniesionych wydatków.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+66.457,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+66.457,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków:
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.272.2020.7 z dnia 19.08.2020r. informującą o
dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie rekompensaty za przedłużony czas służby (kwota
17.532,00 zł)
- pismem WF.0761.36.2020 z dnia 01.09.2020 informującym o przyznaniu dotacji w ramach Funduszu
Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony osobistej strażaka, butów
specjalnych, czujników bezruchu i węży tłocznych W-110 (kwota 35.925,00 zł) oraz na
dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności 2400l/min (kwota 13.000,00
zł|)
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków:
- zgodnie z wnioskiem PF.0332.12.2020 z dnia 10.09.2020 celem zabezpieczenia środków na wypłaty
nagród pieniężnych dla pracownika cywilnego i pracownika KSC oraz zakup materiałów i
wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania Komendy.
- zgodnie z wnioskiem PF.0332.09.2020 z dnia 09.09.2020 celem przeniesienia na nagrody kwot
uzyskanych z umniejszenia wynagrodzeń pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich.
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7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+257.156,55 złotych

Rozdział 80115- Technika

+2.500,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych
W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- Zespół Szkół Technicznych zwiększa
się plan wydatków o kwotę 2.500 z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na uregulowanie
odsetek i kosztów postępowania sądowego.
Wyrokiem sądu zasądzone zostały odsetki od nieterminowych wpłat należności tytułem zobowiązania
za energię elektryczną (zmiana przelicznika wskazań licznika z lat ubiegłych) oraz kosztów sądowych i
zastępstwa procesowego poniesionych przez firmę Enea. Szkoła została obciążona tymi kosztami jako
"przegrany", ponieważ uregulowanie należności nastąpiło po dniu złożenia przez firmę Enea pozwu do
sądu i w tej sytuacji z mocy prawa strona pozwana staje się winnym i zobowiązana jest do pokrycia
kosztów.
Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

+15.000,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie
W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia
Zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na pokrycie
wyższych kosztów podłączenia szkoły do cieplika.
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące
Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem LO.3141.02.2020 z dnia celem zakupu
programów OFFICE do komputerów zakupionych w ramach projektu „Zdalna szkoła”, dofinansowanie
zakupu okularów, prace i zakupy związane z modernizacją klasy chemicznej, usługa najmu kontenera.
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
prac dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych
typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach
0,00 złotych
W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80152-Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klas dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych
szkołach dokonuje się zmiany planu wydatków celem usunięcia błędu pisarskiego.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
+14.786,09 złotych
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W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan
wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2020.3 z dnia
07.08.2020r. informującą o dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.26) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Rozdział 80195- Pozostała działalność
+224.870,46 złotych
W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia
planu wydatków z przeznaczeniem na remonty.

6. . Dział 851 - Ochrona zdrowia

+640.000,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+640.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu
wydatków w związku z uzyskaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania
„Doposażenie SPZOZ w Międzychodzie poprzez zakup cyfrowego aparatu RTG”
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.81) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia wkładu własnego do
projektowanej inwestycji.
7. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+ 1.366.377,65 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+1.366.909,65 złotych

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki

+628.577,64 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków:
- w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.230.2020.3 z dnia 07.06.2020r. z
przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów
DPS Łężeczki – 46.043,14 zł.
- w związku z umową 157/2020 z dnia 02.09.2020 zawartą z Województwem Wielkopolskim w
sprawie przyznania grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”
w ramach EFS działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- kwota 582.534,50 złotych
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Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki 1/2020 z dnia
26.08.2020 celem zabezpieczenia środków na wzrost kosztów wywozu śmieci i opłat
telekomunikacyjnych.
Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin

+738.332,01 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków:
- w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.230.2020.3 z dnia 07.06.2020r. z
przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów
DPS Piłka-Zamyślin 48.652,01 zł.
- w związku z umową 157/2020 z dnia 02.09.2020 zawartą z Województwem Wielkopolskim w
sprawie przyznania grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”
w ramach EFS działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- kwota 657.680,00 złotych
- o kwote 32.000,00 zł zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu na pokrycie przebudowy wewnętrznej sieci
wodociągowej.
Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

-532,00 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków
(kwota przeznaczona na zakup testów w R. 85508.

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+55.000,00 złotych

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

+20.000,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków w związku z uzyskaniem
środków z Gminy Międzychód na dofinansowanie funkcjonowania WTZ
Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy

+35.000,00 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.)- kwota 25.000,00
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
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art. 15zze Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych
- otrzymaniem środków w kwocie 10.000,00 zł. na finansowanie w 2020r. kosztów nagród oraz
składek ZUS od nagród wypłaconych pracownikom PUP.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania naliczenia na ZFŚS do przepisów
prawa.

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

+4.605,00 złotych
0,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze zmienia się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup środków
czystości.- wniosek 3141.4.2020 z dnia 14.09.2020.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

0,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne dokonuje się zmiany planu wydatków celem zabezpieczenia środków na wywóz
nieczystości.- wniosek PPP.3141.01.2020 z dnia 14.09.2020
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

+4.605,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale
85410 – Internaty i bursy szkolne
dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z decyzją Zarządu Powiatu o wymianie sieci
elektrycznej w pomieszczeniach Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”.
10. Dział 855 - Rodzina

+48.409,38 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

+46.105,28 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków
-w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2020.7 z dnia 10.08.2020r. z
przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej- kwota 42.973,28 zł
- w związku z pismem PCPR/0422/8/GW/2020 z dnia 14.09.2020 celem zabezpieczenia środków na
zakup laptopa dla koordynatora (3.800), zakup testów kompetencji rodzicielskich celem weryfikacji
predyspozycji i motywacji kandydatów i rodzin zastępczych do pełnienia funkcji (532),
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

+2.304,10 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych dokonuje się
zwiększenia planu wydatków w związku z pismem
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PCPR/0422/8/GW/2020 z dnia 14.09.2020 celem zabezpieczenia środków na szkolenia kandydatów na
rodzinę zastępczą niezawodową (2 osoby)
11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
złotych

+120.000,00

Rozdział 92118- Muzea ,
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

+120.000,00 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 koniecznością
zabezpieczenia środków na zakup gruntu od Przedsiębiorstwa GAŁOPOL Sp. z o.o.
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