U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXV/153/2020
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 17 grudnia 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 1.280.728,77 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 56.318.039,92 złotych.
1. Dział 600 - Transport i łączność

+1.236,00 złotych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

+1.236,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmian
w planie celem dostosowania do poziomu wpływów.
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

0,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00 złotych

W dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami dokonuje się zmian w planie celem dostosowania do poziomu wpływów.
3. Dział 750 - Administracja publiczna

+70.000,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

+70.000,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zmian w
planie celem dostosowania do poziomu wpływów.
4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+90.000,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+30.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów:
- w związku z pismem KW PSP WF.0761.76.2020 z dnia 18.11.2020 informującym o przyznaniu
środków w ramach Funduszu Wsparcia – 30.000,00 zł. przeznaczeniem na zakup węży tłocznych oraz
sprzętu ochrony osobistej strażaka i ubrań specjalnych.
Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

+60.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75415 – Zadania
ratownictwa górskiego i wodnego zwiększa się plan dochodów:
- w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego w wysokości
40.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego tj. zakup łodzi
motorowodnej wraz z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego na obszarach wodnych gminy
Kwilcz- umowa nr 18/BOIN/2020
- w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Kwilcz w wysokości 20.000,00 złotych z
przeznaczeniem na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego tj. zakup łodzi motorowodnej wraz
z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego na obszarach wodnych gminy Kwilcz.
5. Dział 758 - Różne rozliczenia

+223.019,00 złotych

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

+54.500,00 złotych

W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów w związku otrzymaniem
dofinansowania środków w zakresie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z
przeznaczeniem na zakup usługi do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
Środki COVID-19.
Rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

+168.513,00 złotych

W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów w związku z pismami
ST3.4751.12.2020 oraz ST3.4751.13.2020 z dnia 9.12.2020 informujących o zwiększeniu subwencji
dla powiatu.
6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+817.758,59 złotych

Rozdział 80105-Przedszkola specjalne

+2.866,08 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola specjalne zwiększa się plan
dochodów w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Sieraków z przeznaczeniem na
prowadzenie zajęć WWRD
Rozdział 80115- Technika

+15.705,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych
W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80115- Technika zwiększa się plan dochodów zgodnie
z wnioskiem ZST w Międzychodzie celem dostosowania do poziomu wpływów- pismo
ZST.3141.8.2020 z dnia 01.12.2020
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Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

+13.134,82 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie
W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się
plan dochodów zgodnie z wnioskiem ZS 2 w Międzychodzie celem dostosowania do poziomu
wpływów- pismo ZSNR2.3141.09.2020 z dnia 01.12.2020.
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

+457,19 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zwiększa się plan
dochodów zgodnie z wnioskiem LO w Międzychodzie celem dostosowania do poziomu wpływówpismo LO.3141.1.07.2020 z dnia 01.12.2020r.
Rozdział 80195-Pozostała działalność

+785.595,50 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność zwiększa się plan
dochodów w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu przez:
- ZST w Międzychodzie- kwota 392.895,50 złotych
ZS nr 2 W Międzychodzie – kwota 392.700,00 złotych.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 02.11.2020 r. ogłosił nabór wniosków
nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży –
projekty konkursowe oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. W ramach projektu
można realizować w szczególności następujące działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem
skutków epidemii COVID-19 - projekty ukierunkowane na wyposażenie w sprzęt niezbędny do
prowadzenia edukacji w formie zdalnej oraz przeszkolenia nauczycieli w powyższym zakresie.
Wnioski szkół zostały pozytywnie ocenione i Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
10 grudnia 2020 r. przyznane zostało dofinansowanie.
7. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+88.702,18 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+88.702,18 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej
1) zwiększa się plan dochodów:
- w związku z pismem NF.311.13.2020 z dnia 04.12.2020 -uzyskanie wyższych od planowanych
dochodów z tytułu odpłatności +176.000,00 zł.
- w związku decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.394.2020.6 z dnia 13.11.2020 z
przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej +111.841,80 zł.
DPS Piłka-Zamyślin +58.446,36 złotych
DPS Łężeczki +53.395,44
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Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.25. Przeznaczenie środków z rezerwy na iny cel niż w
decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
- w związku decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.432.2020.6 z dnia 23.11.2020 z
przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 +27.500,00 zł.
DPS Piłka-Zamyślin +14.000,00 złotych
DPS Łężeczki +13.500,00 złotych
-w związku decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.104.2020.6 z dnia 28.11.2020 z
przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej +26.955,24 zł.
DPS Piłka-Zamyślin +22.948,38 złotych
DPS Łężeczki +4.006,86
Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.25. Przeznaczenie środków z rezerwy na iny cel niż w
decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2) Zmniejsza się plan dochodów:
- w związku decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.434.2020.7 z dnia 27.11.2020 celem
dostosowania do zakresu realizowanych zadań -27.500,00 zł.
DPS Piłka-Zamyślin -14.000,00 złotych
DPS Łężeczki -13.500,00 złotych
- w związku decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.436.2020.2 z dnia 27.11.2020 celem
dostosowania do zakresu realizowanych zadań -226.094,86 zł.
DPS Piłka-Zamyślin -223.285,46 złotych
DPS Łężeczki -2.809,40 złotych
Ponadto: dokonuje się zmian w planie dochodów środków otrzymanych w ramach projektu celem
dostosowania do otrzymanych wpływów.
8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-16.526,00 złotych

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

- 20.000,00 złotych

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85322 – Fundusz Pracy
zmniejsza się plan dochodów w związku z pismem DF-I.4020.15.10.2020.JC informującym o
zmniejszeniu środków na finansowanie przez PUP w roku 2020 zadań określonych w art.15 zzb – 15
zze ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19……, a w konsekwencji zmniejszeniem środków na
obsługę tych zadań.
Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4

+3.474,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki otrzymane
tytułem obsługi programu PFRON- pismo PCPR/0422/14/GW/2020 z dnia 30.11.2020.
9. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

+6.539,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

+6.539,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze zwiększa się plan dochodów o środki wypracowane przez jednostkę – pismo
3141.9.2020 z dnia 01.12.2020

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.280.728,77 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 68.693.014,72 złotych.
Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 020 - Leśnictwo

+7.700,00 złotych

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

+7.700,00 złotych

W dziale 020 - Leśnictwo, rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną dokonuje się zwiększenia
w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu .
2. Dział 710 – Działalność usługowa

0,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

0,00 złotych

W dziale
710Działalność usługowa, rozdziale
71015
–
Nadzór
dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb.

budowlany

3. Dział 750 - Administracja publiczna

-7.700,00 złotych

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

-7.700,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe dokonuje się
zmniejszenia planu wydatków i przenosi te środki do R. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
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0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego dokonuje się zmian w planie celem prawidłowej realizacji budżetu.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+110.000,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+30.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków:
- w związku z pismem KW PSP WF.0761.76.2020 z dnia 18.11.2020 informującym o przyznaniu
środków w ramach Funduszu Wsparcia + 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup węży tłocznych
oraz sprzętu ochrony osobistej strażaka i ubrań specjalnych.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem PF.0332.24.2020 z dnia
04.12.2020 z przeznaczeniem na nagrody dla pracownika KSC+ pochodne, nagrody funkcjonariuszy,
oraz wnioskiem PF.0332.25.2020 z dnia 07.12.2020 z przeznaczeniem na zakup materiałów i
wyposażenia.
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

0,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412- Ochotnicze
straże pożarne dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.
Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

+80.000,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75415 – Zadania
ratownictwa górskiego i wodnego zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zadania w
zakresie bezpieczeństwa publicznego tj. zakup łodzi motorowodnej wraz z osprzętem na potrzeby
ratownictwa wodnego na obszarach wodnych gminy Kwilcz.
5. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00 złotych

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

0,00 złotych

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

+1.162.211,51 złotych

Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne

+19.500,00 złotych
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W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan
wydatków w związku otrzymaniem środków w zakresie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania
dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu
zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zajęć. Środki COVID-19.
Rozdział 80105-Przedszkola specjalne

+2.866,08 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola specjalne zwiększa się plan
wydatków w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Sieraków z przeznaczeniem na
prowadzenie zajęć WWRD.
Rozdział 80115- Technika

+511.395,50 złotych

Zespół Szkół Technicznych
W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- Zespół Szkół Technicznych
zwiększa się plan wydatków:
- w związku otrzymaniem środków w zakresie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania dla
nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zajęć. Środki COVID-19- kwota 18.500,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu – kwota
392.895,50 złotych
Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 02.11.2020 r. ogłosił nabór wniosków
nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży –
projekty konkursowe oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. W ramach projektu
można realizować w szczególności następujące działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem
skutków epidemii COVID-19 - projekty ukierunkowane na wyposażenie w sprzęt niezbędny do
prowadzenia edukacji w formie zdalnej oraz przeszkolenia nauczycieli w powyższym zakresie.
Wnioski szkół zostały pozytywnie ocenione i Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
10 grudnia 2020 r. przyznane zostało dofinansowanie.
- zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na realizację
inwestycji „Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz klas w Zespole Szkół Technicznych w
Międzychodzie, budynek A, Etap III”- kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

+531.600,00 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:
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- w związku otrzymaniem środków w zakresie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania dla
nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zajęć. Środki COVID-19- kwota 4.500,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu – kwota
392.700,00 złotych
Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 02.11.2020 r. ogłosił nabór wniosków
nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży –
projekty konkursowe oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. W ramach projektu
można realizować w szczególności następujące działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem
skutków epidemii COVID-19 - projekty ukierunkowane na wyposażenie w sprzęt niezbędny do
prowadzenia edukacji w formie zdalnej oraz przeszkolenia nauczycieli w powyższym zakresie.
Wnioski szkół zostały pozytywnie ocenione i Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
10 grudnia 2020 r. przyznane zostało dofinansowanie.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.400,00 złotych z przeznaczeniem na opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w
Międzychodzie
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 złotych celem zabezpieczenia środków na adaptacje
pomieszczeń na potrzeby siedziby PCPR.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem szkoły ZSNR2.3141.10.2020 z
dnia 04.12.2020 celem zabezpieczenia środków na:
- zakup oprogramowania do zamówień publicznych 2.650,00
- zakup środków czystości
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

+7.000,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zwiększa się plan
wydatków:
- w związku otrzymaniem środków w zakresie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania dla
nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zajęć. Środki COVID-19- kwota 7.000,00 zł.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem LO.3141.08.2020 z dnia
03.12.2020 celem zabezpieczenia środków na:
- zakup drukarek do sekretariatu, gabinetu dyrektora, pokoju nauczycielskiego
- Szybkie dyski SSD
-Oprogramowanie Office 2019,
-Farba do odnowienia pomieszczeń w szkole,
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- materiały do bieżących napraw,
- materiały biurowe i środki czystości,
- Składki ZUS oraz fundusz pracy
Rozdział 80142 – Ośrodki kształcenia, dokształcania i doskonalenia kadr

+35.836,01,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80142 – Ośrodki kształcenia, dokształcania i
doskonalenia kadr dokonuje się zwiększenia planu celem zabezpieczenia środków na kursy uczniów.
Rozdział 80195- Pozostała działalność

+54.013,92 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się
- zwiększenia w planie wydatków o kwotę 56.355,92 złotych
- zmniejszenia planu o kwotę 2.342,00 zł i przenosi tą kwotę do R.85406 z przeznaczeniem na nagrodę
dla Dyrektora z okazji DEN.
7. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+ 7.175,26 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+158.101,26 złotych

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin

+103.508,36 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków:
- w związku z pismem NF.311.13.2020 z dnia 04.12.2020 -uzyskanie wyższych od planowanych
dochodów z tytułu odpłatności z przeznaczeniem na zakup energii oraz odpis na ZFŚS + 45.062,00 zł.
- w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego informującymi o zmianach pochodzenia i
wysokościach źródeł finansowania dotacji na działalność domów -141.890,72 zł.
- zwiększeniu planu wydatków o środki własne powiatu celem zbilansowania budżetu w związku ze
zmniejszeniami poziomu dotacji w bieżącym roku budżetowym.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem NF.311.15.2020 z dnia
08.12.2020 celem zabezpieczenia środków zakup środków czystości.
Dom Pomocy Społecznej Łężeczki

+54.592,90 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej dokonuje się zmian:
- w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego informującymi o zmianach pochodzenia i
wysokościach źródeł finansowania dotacji na działalność domów

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
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+3.474,00 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków
o środki otrzymane tytułem obsługi programu PFRON- pismo PCPR/0422/14/GW/2020 z dnia
30.11.2020.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

-154.400,00 złotych

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków.

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-6.000,00 złotych

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy

-6.000,00 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy
Pracy
-zmniejsza się plan wydatków w związku z pismem DF-I.4020.15.10.2020.JC informującym o
zmniejszeniu środków na finansowanie przez PUP w roku 2020 zadań określonych w art.15 zzb – 15
zze ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19……, a w konsekwencji zmniejszeniem środków na
obsługę tych zadań -20.000,00 złotych
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł. zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z przeznaczeniem
na sfinansowanie nagród dla pracowników.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki PUP.FK-020110/2020 z dnia 11.12.2020
9. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

+7.342,00 złotych

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

+7.342,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne zwiększa się plan wydatków:
- w związku otrzymaniem środków w zakresie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania dla
nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zajęć. Środki COVID-19- kwota 5.000,00 zł.
- z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla Dyrektora z okazji DEN +2.342,00 złotych.
Ponadto : dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem PPP.3141.06.2020 z dnia
7.12.2020 celem zabezpieczenia środków na zakup testów IDS-P skala inteligencji i rozwoju dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
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