U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr 88/105/2020
Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 05 listopada 2020 roku
w s p r a w i e : zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego XVI/98/2019 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 214.817,96 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 54.511.845,25 złotych.

1. Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

+60.000,00 złotych

+60.000,00 złotych

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, Rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz
świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan dochodów
w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.335.2020.3 z dnia 21.10.2020r. oraz FBI.3111.335.2020.6 z dnia 13.10.2020r z przeznaczeniem na finasowanie składek opłacanych za osoby
bezrobotne bez prawa do zasiłku.
2. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+127.434,24 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+127.434,24 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów
zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.356.2020.6 z dnia 29.10.2020r. informującą
o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności
Domów Pomocy Społecznej
DPS Piłka-Zamyślin – 65.763,56 złotych
i DPS Łężeczki- 61.670,68 złotych.
Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83., poz.25) przeznaczenie środków z rezerwy na inny cel , niż
określony w decyzji o ich przyznaniu- stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 złotych

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

0,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85322 – Fundusz Pracy
dokonuje się zmiany w planie dochodów celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej otrzymanych
środków.

4. Dział 855 - Rodzina

+19.383,72 złotych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

+3.644,95 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny dokonuje się zwiększenia planu
dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2020.7 z dnia
26.10.2020r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.
Rozdział 85508– Rodziny zastępcze

+15.738,77 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu
dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2020.7 z dnia
29.10.2020r. z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz
z kosztami obsługi.
5. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8.000,00 złotych

Rozdział 92118- Muzea ,
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

8.000,00 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 otrzymaniem
pomocy finansowej z Gminy Chrzypsko Wielkie na realizację zadania „Modernizacja byłej kuźni w
Muzeum- Zamek Opalińskich w Sierakowie”.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 214.817,96 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 66.886.820,05 złotych.
Zmiany w poszczeg ólnych dzi ałach przedstawiają si ę następująco:
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 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

0,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Komendy
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PF.0332.15.2020 z dnia 13.10.2020. z przeznaczeniem na nagrody + pochodne funkcjonariuszy i
pracowników.
3. Dział 801 - Oświata i wychowanie

0,00 złotych

Rozdział 80195- Pozostała działalność

0,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zmian w
planie wydatków celem zabezpieczenia środków na partycypację w kosztach utrzymania Prezesa
Zarządu Oddziału ZNP w związku ze wzrostem od 01.09 wynagrodzeń nauczycieli.
4. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+60.000,00 złotych

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

+60.000,00 złotych

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, Rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz
świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan wydatków
w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.335.2020.3 z dnia 21.10.2020r. oraz FBI.3111.335.2020.6 z dnia 13.10.2020r z przeznaczeniem na finasowanie składek opłacanych za osoby
bezrobotne bez prawa do zasiłku.

5. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+ 127.434,24 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+127.434,24 złotych

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki

+61.670,68 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w
związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.356.2020.6 z dnia 29.10.2020r. z
przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin

+65.763,56 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w
związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.356.2020.6 z dnia 29.10.2020r. z
przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

3

6. Dział 855 - Rodzina

+19.383,72 złotych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

+3.644,95 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny dokonuje się zwiększenia planu
wydatków w związku w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2020.7 z dnia
26.10.2020r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.
Rozdział 85508– Rodziny zastępcze

+15.738,77 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu
wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2020.7 z dnia
29.10.2020r. z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz
z kosztami obsługi.
7. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8.000,00 złotych

Rozdział 92118- Muzea ,
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

8.000,00 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 otrzymaniem
pomocy finansowej z Gminy Chrzypsko Wielkie na realizację zadania „Modernizacja byłej kuźni w
Muzeum- Zamek Opalińskich w Sierakowie”.
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