U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr 93/118/2020
Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 02 grudnia 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 27.907,74 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 55.037.311,15 złotych.
1. Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

-17.116,00 złotych
-20.116,00 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
zmniejsza się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.413.2020.2
z dnia 13.11.2020 celem dostosowania do potrzeb.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

3.000,00 złotych

W dziale
710Działalność usługowa, rozdziale
71015
–
Nadzór budowlany
dokonuje się zmian w planie dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FBI.3111.413.2020.2 z dnia 13.11.2020 w związku z wyższymi od planowanych wypłatami odpraw
emerytalnych.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

-5.276,26 złotych

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

-5.276,26 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan
dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13.11.2020
celem dostosowania do zakresu realizowanych zadań.

3. Dział 752 - Obrona narodowa
Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

-2.700,00 złotych
-2.700,00 złotych

W dziale 752- Obrona narodowa, rozdziale 75212- Pozostałe wydatki obronne zmniejsza się plan
dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13.11.2020
celem dostosowania do zakresu realizowanych zadań.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+11.000,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+11.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z
decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.411.2020.2 z dnia 13.11.2020 celem dostosowania do
zakresu realizowanych zadań.
5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+42.000,00 złotych

Rozdział 80115- Technika

+14.000,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych
Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

+14.000,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

+14.000,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdział 80115- Technika , Rozdziale 80117-Branżowe szkoły
I i II stopnia, Rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące dokonuje się zwiększenia planu wydatków z
przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 27.907,74 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 67.412.285,95 złotych.
Zmiany w poszczeg ólnych dzi ałach przedstawiają si ę następująco:
1. Dział 710 – Działalność usługowa

-17.116,00 złotych

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

-20.116,00 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
zmniejsza się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.413.2020.2 z
dnia 13.11.2020 celem dostosowania do potrzeb.
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Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

+3.000,00 złotych

W dziale
710Działalność usługowa, rozdziale
71015
–
Nadzór budowlany
dokonuje się zmian w planie dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FBI.3111.413.2020.2 z dnia 13.11.2020 w związku z wyższymi od planowanych wypłatami odpraw
emerytalnych.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

-5.276,26 złotych

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

-5.276,26 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan
wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13.11.2020
celem dostosowania do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego dokonuje się zmian planie wydatków zgodnie z wnioskiem PCUW.3111.1.8.2020 z dnia
29.11.2020r. celem uzupełnienia planu odpisu na ZFŚS oraz zwiększenia środków na wypłatę nagród
dla pracowników.

3. Dział 752 - Obrona narodowa

-2.700,00 złotych

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

-2.700,00 złotych

W dziale 752- Obrona narodowa, rozdziale 75212- Pozostałe wydatki obronne zmniejsza się plan
wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13.11.2020
celem dostosowania do zakresu realizowanych zadań.
4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+11.000,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+11.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z
decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.411.2020.2 z dnia 13.11.2020 celem dostosowania do
zakresu realizowanych zadań.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem PF.0332.23.2020 z dnia
23.11.2020 celem zabezpieczenia środków na wypłaty nagród pieniężnych dla funkcjonariuszy oraz
zakup materiałów i wyposażenia.
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Rozdział 75495 - Pozostała działalność

0,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 – Pozostała
działalność dokonuje się zmian w planie wydatków celem zakupu nagród dla OSP w ramach
organizowanych konkursów.
5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+42.000,00 złotych

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne dokonuje się
zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem 3141.8.2020 z dnia 29.11.2020r. celem zabezpieczenia
środków na odpis ZFŚS zgodnie z obowiązującymi stawkami w 2020r. oraz faktycznym
zatrudnieniem.
Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

0,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne dokonuje się zmian w
planie wydatków zgodnie z zgodnie z wnioskiem 3141.8.2020 z dnia 29.11.2020r. celem
zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS zgodnie z obowiązującymi stawkami w 2020r. oraz
faktycznym zatrudnieniem.
Rozdział 80115- Technika
Zespół Szkół Technicznych

+18.099,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- Zespół Szkół Technicznych:
- zmienia się plan wydatków zgodnie z wnioskiem ZST.3141..2020 z dnia 27.11.2020r. celem
zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS zgodnie z obowiązującymi stawkami w 2020r. oraz
faktycznym zatrudnieniem
- dokonuje się prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków udziału własnego na realizację projektu
Aktywna tablica
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł. na realizację zadań wynikających z Rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.099,00 z przeznaczeniem na nagrody dla Dyrektorów z okazji
DEN (wynagrodzenie 3.500 zł., pochodne 599 zł.)
Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia
Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

+17.228,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia :
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-zmienia się plan wydatków zgodnie z wnioskiem ZSNR2.3141.08/2020 z dnia 30.11.2020r. celem
zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS zgodnie z obowiązującymi stawkami w 2020r.
- dokonuje się prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków udziału własnego na realizację projektu
Aktywna tablica
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł. na realizację zadań wynikających z Rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.228,00 z przeznaczeniem na nagrody dla Dyrektorów z okazji
DEN (wynagrodzenie 2.700 zł., pochodne 528 zł.)
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

+17.159,33 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące:
- zmniejsza się plan wydatków zgodnie z wnioskiem LO.3134.06.2020 z dnia 30.11.2020r. celem
zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS zgodnie z obowiązującymi stawkami w 2020r.-kwota 68,67zł.
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł. na realizację zadań wynikających z Rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.228,00 z przeznaczeniem na nagrody dla Dyrektorów z okazji
DEN (wynagrodzenie 2.700 zł., pochodne 528 zł.)
- dokonuje się prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków udziału własnego na realizację projektu
Aktywna tablica

Rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne

+3.237,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80134- Szkoły zawodowe specjalne dokonuje się
zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.237,00 z przeznaczeniem na nagrody dla Dyrektorów z okazji
DEN (wynagrodzenie 2.700 zł., pochodne 537 zł.)

Rozdział 80195- Pozostała działalność

-16.065,33 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się:
-zmniejszenia planu wydatków zgodnie z wnioskiem PCUW.3111.1.9.2020 z dnia 30.11.2020 i
przesuwa te środki do budżetów placówek oświatowych z przeznaczeniem na nagrody dla Dyrektorów
z okazji DEN.
-Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68,67 zł.
6. Dział 852 - Pomoc Społeczna

0,00

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

0,00zł
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złotych

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin

0,00 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zmienia się plan wydatków - w
zakresie wydatków budżetowych celem prawidłowej realizacji wydatków związanych z grantem
(oszczędności poprzetargowe przeznacza się (w uzgodnieniu z instytucją finansującą) na wydatki
zgodnie z zatwierdzonym aneksem do projektu.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach środków własnych, celem zabezpieczenia
planu na zwiększone koszty dostawy energii elektrycznej, obowiązek opłacania składek na Fundusz
Emerytur Pomostowych.
Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

0,00 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian w planie wydatków
zgodnie z wnioskiem nr PCPR/0422/13/GW/2020 z dnia 29.11.2020r w związku z zabezpieczeniem
środków na zakup komputera do pracy zdalnej pracownika PCPR oraz celem zabezpieczenia środków
na odpis ZFŚS zgodnie z obowiązującymi stawkami w 2020r.

7. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

0,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

0,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze zwiększa się plan wydatków, zgodnie z wnioskiem 3141.8.2020 z dnia 29.11.2020r.
celem zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS zgodnie z obowiązującymi stawkami w 2020r.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

0,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne dokonuje się zwiększenia wydatków zgodnie z wnioskiem nr PPP.3141.05.2020 celem
zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS zgodnie z obowiązującymi stawkami w 2020r.

8. Dział 855 - Rodzina

0,00 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

0,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zmian planu wydatków
koniecznością zabezpieczenia środków na:
- Dokonanie odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi stawkami w 2020r.
-zakup materiałów biurowych
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w związku z

