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do budżetu Powiatu Międzychodzkiego na 20 21 rok
I.

Podstawa prawna

Budżet Powiatu na 2021 rok został opracowany zgodnie z poniższymi aktami
prawnymi:
▪ Ustawa o finansach publicznych – t.j.Dz.U. 2019r. poz.869 ze zm.,
▪ Ustawa o samorządzie powiatowym – t.j. Dz.U.2020.920 ze zm.,
▪ Ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego – t.j. Dz.U. 2020.23 ze zm.,
▪ Rozporządzenie MF z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych – t.j.Dz.U. 2014.1053 ze zm.,
▪ Uchwała Nr XLI/254/2010 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 09
września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Powiatu Międzychodzkiego
▪ Uchwała Nr 81.98.2020 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 17
września 2020r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów
planistycznych do projektu budżetu na 2021r.
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II.

Dochody na 2021 rok wynoszą 55.289.333,72 złotych i zostały
ustalone na podstawie:

1. Informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23.10.2020
o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach
projektowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania
inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych.
W tym:
▪ dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej –

6.413.246 zł,

▪ dotacje na realizację zadań własnych –

2.096.410 zł,

▪ dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej –
Razem:

6.870 zł,
8.516.526 zł.

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej obejmują zadania
z zakresu:
1. W dziale - 700 Gospodarka Mieszkaniowa
W tym:
Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
2. W dziale - 710 Działalność usługowa
W tym:
Rozdział 71012 ZADANIA z ZAKRESU DEODEZJI i KARTOGRAFII
Rozdział 71015 NADZÓR BUDOWLANY

57 610
57 610
587 700
106 700
481 000

3. W dziale - 750 Administracja Publiczna
W tym:
Rozdział 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE
Rozdział 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA
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118 656
99 616
19 040

4. W dziale - 752 Obrona narodowa
W tym:
Rozdział 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE
5. W dziale - 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
Przeciwpożarowa
W tym:
Rozdział 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

2 900
2 900
4 555 000

4 229 000

6. W dziale 755- Wymiar sprawiedliwości
W tym:
Rozdział 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

132 000

7. W dziale - 851 Ochrona Zdrowia
W tym:
Rozdział 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA
DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO

441 000

7. W dziale - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W tym:
Rozdział 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

212 103

8. W dziale - 855 Rodzina
W tym:
Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE
Rozdział 85510 Działalność Placówek Opiekuńczo-wychowawczych

306 277

Ogółem:

132 000

441 000

212 103

253 649
52 628

6.413.246

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstaw ie porozumień
z organami administracji rządowej obe jmują zadania ujęte w
poniższych działach klasyfikacji budżetowej.
1. W dziale - 750 Administracja publiczna
W tym:
Rozdział 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Ogółem:
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6 870
6 870
6 870

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu obejmują
zadania ujęte w poniższych działach klasyfika cji budżetowej.
1. W dziale - 852 Pomoc społeczna
W tym:
Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

2 096 410
2 096 410

2. Informacji Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 o
rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o
planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych:
W tym:
▪ Subwencja ogólna z budżetu państwa
– 17.466.769,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu – 2.920.271 złotych,
część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu – 13.359.260 złotych,
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – 1.187.238 złotych,
planowany dochód powiatu z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.510.356 złotych
Razem:
25.977.125 złotych

3. Planowanych wpływach z tyt. udziału w podatku od osób prawnych - 250.000,00
złotych
4. Przewidywanych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego. Wprowadzone dochody w wysokości 190.530,00
złotych z w/w tytułu są zgodne z porozumieniami zawartym w sprawie
finansowania przez inne powiaty kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na
terenie ww powiatów w związku z umieszczeniem ich w rodzinie zastępczej
zamieszkałej na terenie Powiatu Międzychodzkiego
5. Przewidywanych dochodów z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst
na dofinansowanie zadań bieżących. Wprowadzone dochody w wysokości
708.650,00 złotych z w/w tytułu są zgodne z informacjami otrzymanymi z PCPR
w sprawie środków, które gminy są zobowiązane wpłacać na współfinansowanie
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pobytu dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce - zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6. Przewidywanych dochodów własnych Powiatu w kwocie 17.484.129,00 złotych
a. wpływy z usług (§ 0830) – 12.654.740 złotych,
b. wpływy za opłat komunikacyjnych (§ 0420) – 990.000 złotych,
c. wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 10.000,00 złotych
d. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) – 100.000,00 złotych
e. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – 2.000.000,00 złotych
f. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu
terytorialnego (§ 0750) –320.490 złotych,
g. wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 103.000 złotych,
h. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§
0680) - 4.000 zł.
i. wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 722.000 złotych,
j. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
(§ 0470) – 54.596 złotych,
k. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) –
14,00 złotych
l. pozostałe odsetki (§ 0920) – 3.000 złotych,
m. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 147.729 złotych,
n. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 303.000 złotych
o. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opąłt za wydanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)- 260,00 złotych.
p. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym
opłaty za częstotliwości (§ 0620) – 1.300,00 złotych
q. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości(§ 0770) – 70.000,00 złotych
Dochody ze sprzedaży nieruchomości dotyczą zbycia (w formie zamiany z
Nadleśnictwem) gruntów w Sierakowie oraz sprzedaż gruntów Powiatu.
7.Dochodów powiatu z tyt. środków otrzymanych od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 160.838 złotych.
Są to środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych
i przeznaczenie ich pod zalesianie oraz dopłata do gruntów użytkowanych
rolniczo przez Zespół Szkół w Międzychodzie.
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8.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł- 30.134,00 złotych.
9. Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych- 79.800 złotych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (j.t.Dz.U.2020.1409) Minister właściwy do spraw pracy
przekazywał będzie samorządom powiatów z Funduszu Pracy 8% kwoty środków
(limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej.
10.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych – kwota dofinansowania 1.685.501,72 złotych,
W sierpniu 2020 r. Powiat Międzychodzki wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie
przebudowy drogi powiatowej nr 1720P (na odc. ul. Czynu 600-lecia w
Międzychodzie) ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wstępna wartość robót
budowlanych przedmiotowej inwestycji określona została na 3 478 665,07 zł, z czego
3 371 003,44 zł to wartość robót kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania.
Zakres robót obejmie przebudowę ww. drogi na długości 664 m i obejmie całkowitą
przebudowę jezdni bitumicznej (wymiana wszystkich warstw konstrukcyjnych
drogi), przebudowę i rozbudowę chodników, wykonanie 2 krótkich odcinków ścieżek
rowerowych (sprowadzenie ruchu rowerowego na ścieżkę przy jeziorze), znaczną
rozbudowę systemów kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego oraz
wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (sygnalizacja świetlna,
przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym). Realizacja inwestycji umożliwi
wykonanie zmodernizowanego ciągu drogowego, łączącego dwie drogi wojewódzkie
i obsługującego zarówno ruch pojazdów osobowych, jak i komunikację publiczną.
11. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej- kwota 55.600,00 złotych.
Są to środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem”, zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
i jego rodziny -zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjnorehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu otrzymane na podstawie
porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1683, zawartego w dniu 27 listopada 2017 r. oraz
aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 29.10.2020 r.
Cel:
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów
rozwojowych dziecka;
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2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej,
specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej,
fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin
tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka –
dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów,
logopedów i innych specjalistów.
Wartość na 2021 – 55.600 zł
Ogólna wartość zadania (po aneksie) – 202.760 zł
12. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących - 150.500,00 złotych,
26 września 2019 roku 6 powiatów oraz Miasto Poznań podpisały porozumienie w sprawie
powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności
publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach
pasażerskich, szczególnie w korytarzach oddalonych od Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Porozumienie miało obowiązywać do 31 grudnia 2020 roku, tj. do momentu powołania
Regionalnego Związku Transportowego Powiatowo- Gminnego.
12 października 2020 roku Powiat Poznański powiadomił sygnatariuszy porozumienia o
konieczności zmiany terminu utworzenia Związku Transportowego na dzień 1 lipca 2021 roku. W
związku
z
tym,
iż
chęć
udziału
w tworzonym związku wyraziła Gmina Międzychód, Powiat Międzychodzki został poproszony o
udział w okresie przejściowym do jego utworzenia, tj. do 30 czerwca 2021 roku. W tym okresie
Powiat Międzychodzki – tak jak do tej pory – przekazywałby środki finansowe otrzymane z Gminy
Międzychód na utrzymanie przez PKS Poznań połączeń autobusowych na linii Poznań- Sieraków –
Międzychód, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Obecność Powiatu Międzychodzkiego
w okresie przejściowym jest konieczna dla utrzymania dotychczasowej siatki połączeń
autobusowych pomiędzy stolicą regionu a Gminą Międzychód. Wobec tego Zarząd Powiatu na
posiedzeniu w dniu 29 października podjął decyzję o wyrażeniu zgody na aneksowanie
porozumienia do 30 czerwca 2021 roku.
Konsekwencją tej decyzji było podjęcie przez Radę Miejską Międzychodu uchwały
z dnia 3 grudnia 2020 roku o przekazaniu na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotacji celowej w
roku 2021 w wysokości 150.500,00 złotych, z przeznaczeniem na organizację przewozów
autobusowych. Kwota dotacji została wyliczona przez organizatora połączeń, jakim jest Powiat
Poznański. Powiat Międzychodzki przekaże otrzymane środki finansowe w dwóch ratach (do 7 dnia
miesiąca rozpoczynającego kwartał) na rzecz Powiatu Poznańskiego.
Po zakończeniu okresu przejściowego, połączenia autobusowe realizowane będą
w ramach Regionalnego Związku Transportowego, wówczas Gmina Międzychód będzie
transferować środki finansowe bezpośrednio na rzecz Powiatu Poznańskiego, jako członek
przedmiotowego
związku.
Rozliczenie
finansowe
z
Gminą
Międzychód
z dotacji przekazanej w 2021 roku nastąpi do 15 lipca 2021 roku.
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II. Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok wynoszą 56.946.583,30
złotych. Realizacja według działów klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:
Dział 020 - Leśnictwo – 184.238 złotych
Wydatki tego działu są finansowane z dochodów własnych Powiatu
przeznaczonych na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących
własności Skarbu Państwa, ze środków własnych Powiatu przeznaczonych na
ochronę środowiska oraz ze środków pochodzących z ARiMR przeznaczonych na
wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw
rolnych i przeznaczenie ich pod uprawy leśne.
Dział 600 – Transport i Łączność – 5.447.285,94 złotych
Wydatki tego działu dotyczą realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg
powiatowych.
W ramach posiadanych środków własnych Powiatu przeznaczonych na
ochronę środowiska zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań bieżących w
kwocie 76.000,00 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadania:
- ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul. 600-Lecia w
Międzychodzie”.
Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Planowana kwota realizacji zadania 3.498.665,07 (roboty
+nadzór)w tym kwota dofinansowania 1.685.501,72 złotych.
Udział własny zostanie częściowo sfinansowany środkami z FRIL w kwocie
1.629.340 złotych, pozostały udział sfinansowany środkami własnymi.
- ustalanie stanu prawnego dróg powiatowych – 200.000,00 złotych.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1737P odc.Przemyśl – dr.nr 1736P” ok.970
m – koszt 450.000,00 zł.
- środki na wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji kosztorysowych.
Przebudowa przejścia podziemnego w Sierakowie)- 250.860,87 zł.
Ponadto kwotę 34.260,00 zł przeznaczono na dotacje celowe na zadania bieżące
realizowane zgodnie z porozumieniami z, Gminą Sieraków, Gminą Kwilcz i Gminą
Chrzypsko Wielkie w zakresie utrzymania dróg powiatowych.
W R.60004-Lokalny Transport Zbiorowy zaplanowano dotację dla Powiatu
Poznańskiego z przeznaczeniem na organizowanie przewozów w ramach
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publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na
autobusowych liniach komunikacyjnych, określonych w umowie.
Dział 630 – Turystyka – 30.000 złotych
Wydatki tego działu przeznaczone są na sfinansowane wkładu własnego w projekcie
odnowienia szlaków pieszych, rowerowych, utworzenie konnych i nording walking
na terenie powiatu.
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – 220.462 złotych
Wydatki tego działu sfinansowane zostaną z dotacji celowej na zadania z
zakresu administracji rządowej oraz z dochodów własnych powiatu:
- zadania w zakresie administracji rządowej, to wycena gruntów w celu aktualizacji
opłat rocznych, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, ogłoszenia prasowe
o przetargach, wycena nieruchomości nabywanych i zbywanych przez Skarb
Państwa oraz wyceny związane ze zwrotem nieruchomości państwowych, koszty
sądowe w postępowaniach o zasiedzenie, koszty związane z regulacją stanu
prawnego nieruchomości w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
- zadania własne powiatu to niezbędne drobne remonty oraz konserwacja
budynków mieszkalnych będących w zasobie powiatu, wycena nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą, opłaty
sądowe. Ponadto zaplanowano środki na zwrot nakładów inwestycyjnych
dzierżawcy obiektów stawowych. W ramach zakupów inwestycyjnych
zaplanowano wykupy gruntów pod planowane inwestycje drogowe oraz odpłatną
zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Mi ędzychodzkim a
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy
Państwowe.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na nakłady
inwestycyjne na obiekcie Borowy Młyn.
Dział 710 – Działalność usługowa –667.365 złotych
Wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa zostaną sfinansowane z dotacji
celowej na zadania w zakresie administracji rządowej.
Ponadto w ramach tego działu sfinansowane są koszty działalności nadzoru
budowlanego.
Dział 750 – Administracja Publiczna – 7.919.817,000 złotych
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Zadania tego działu zostaną zrealizowane z dotacji celowej na zadania z
zakresu administracji rządowej, z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych
powiatu.
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej są przeznaczone na
częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników
wykonujących zadania rządowe oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji
ds. Kwalifikacji Wojskowej.
Środki z subwencji oświatowej zostają przeznaczone na częściowe
finansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w
Międzychodzie.
Wydatki związane z działalnością Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu oraz
promocją jednostki samorządu terytorialnego zostaną pokryte z dochodów własnych
oraz środków własnych Powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska.
Dział 752 – Obrona narodowa

2.900 złotych

Zadania tego działu finansowane będą z dotacji celowej na zadania z zakresu
administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń obronnych.
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 4.580.500 złotych
Zadania tego działu finansowane będą z dotacji celowej na zadania z zakresu
administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie.
Ponadto w tym dziale zostaną sfinansowane wydatki:
- na dofinansowanie działalności OSP.
- na fundusz prewencyjny celem poprawienia bezpieczeństwa społeczności
lokalnych,
- na wydatki związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości -

132.000,00 złotych

Wydatki tego działu zabezpieczy dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na
finasowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.294) polegającego na
udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej- realizowanego jako zadanie z zakresu
administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo
samodzielnie.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego -

150.000,00 złotych
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Wydatki na obsługę długu publicznego zostaną sfinansowane z dochodów
własnych Powiatu. Dotyczą one
- kosztów odsetek od kredytu na finasowanie wydatków zgodnie z budżetem
kredytobiorcy na 2017r. wysokości 1.000.000,00 zł zaciągniętego w dniu 14
grudnia 2017r. Planowany okres spłaty kredytu lata 2019-2021.
Kredytu zaciągniętego w roku 2020. Planowana wysokość kredytu 4.000.000,00 zł.
Na dzień 31.12.2020r. planowane zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów będzie
wynosiło 4.300.000,00 złotych.
Dział 758 – Różne rozliczenia – 892.947,24 złotych
W budżecie Powiatu Międzychodzkiego na rok 2021 ustala się:
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w
wysokości 85.000,00 złotych
- rezerwę ogólną w wysokości 85.000,00 złotych.
- rezerwa celowa (poręczenie pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ
Międzychód na rozbudowę szpitala) 654.820,24 złotych
- rezerwę celowa (wydatki opieka społeczna) 68.127,00 zł.
Dział 801 – Oświata i Wychowanie – 13.001.064,58 złotych
Wydatki tego działu zabezpieczy subwencja oświatowa, dochody własne
Powiatu oraz kredyt.
Środki te będą przeznaczone na utrzymanie niżej wymienionych jednostek :
- Szkoła Podstawowa Specjalna,
- Przedszkole Specjalne
- Szkoła Zawodowa Specjalna,
- Liceum Ogólnokształcące,
- Technika,
- Branżowe szkoły I i II stopnia
Ponadto w ramach tego działu zostanie sfinansowane:
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- dodatki i premie (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych,
- dotacja dla niepublicznych szkół,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących
emerytami i rencistami,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jst w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- stypendia.
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Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na realizację Projektu „Przygoda
zawodowa w Hiszpanii – zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZST w
Międzychodzie”. Projekt realizowany będzie w ramach programu Erasmus +, Akcja
1. Mobilność, typ akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia
zawodowego”. Uczestnikami projektu będzie grupa 40 uczniów Zespołu Szkół
Technicznych w Międzychodzie. Realizację projektu zaplanowano od 01 grudnia
2019r. do XI/2021.
Uczniowie odbędą praktykę u pracodawców w Hiszpanii, która zakończy się
otrzymaniem certyfikatu Europass Mobilność, Europass CV, certyfikat za realizację
stażu oraz certyfikat za udział w kursie języka hiszpańskiego. Dzięki projektowi
uczniowie będą rozwijali swoje kompetencje kluczowe takie jak: porozumiewanie się
w języku obcym, matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
informatyczne, społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz
świadomość i ekspresja kulturalna; poszerzą swoje umiejętności zawodowe, swój
warsztat pracy o zdobyte doświadczenie, wykorzystają swoją wiedzę zawodową i
językową w praktyce.
Środki w kwocie 55.600,00 zabezpieczą realizację programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny -zapewnienie realizacji zadań
wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze
powiatu otrzymane na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1683,
zawartego w dniu 27 listopada 2017 r. oraz aneksu nr 1 do porozumienia z dnia
29.10.2020 r.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na:
- termodernizację dachu na budynku ZS 2
- wkład własny do projektu budowy boiska przy ZST w Międzychodzie
Dział 851 – Ochrona Zdrowia – 946.581,54 złotych
W ramach tego działu realizowane będą wydatki:
-związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, które będą pokryte z
dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
-na działania w ramach realizacji programów polityki zdrowotnej.
Ponadto zaplanowano środki na
- dotację celową przekazaną dla Województwa Wielkopolskiego na realizację
zadania w ramach projektu współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Wyposażenie środowisk
informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w
narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi
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samorządu województwa” w wysokości 170.171,54 zł. Projekt jest realizowany w
latach 2017-2021.
W dniu 21 sierpnia 2017r. została podpisana wstępna umowa partnerska pomiędzy
Województwem Wielkopolskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Międzychodzie oraz Powiatem Międzychodzkim na rzecz realizacji
projektu. Z uwagi na fakt, iż Województwo Wielkopolskie będzie Beneficjentem
oraz realizatorem planowanego Projektu, Partnerzy (Powiat) zobowiązani są
zabezpieczyć w swoich budżetach wkład własny na realizację informatyzacji w
swoich podmiotach leczniczych w ramach tego projektu.
W R.85111- Szpitale ogólne zaplanowano środki na:
- współfinansowanie
wydatków inwestycyjnych
327.410,00złotych

Szpitala

w

wysokości

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 15.480.697,00 złotych
Wydatki tego działu zabezpieczą dochody własne oraz dotacja celowa na
realizację zadań własnych.
Działalność domów pomocy społecznej oraz działalność Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie sfinansowana zostanie z dotacji
celowej na zadania własne oraz z dochodów własnych.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano w DPS Łężeczki środki na
kontynuację modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, monitoring pomieszczeń
ogólnodostępnych, zakup centrali telefonicznej oraz montaż klimatyzatora w
gabinecie pomocy doraźnej.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano w DPS Piłka-Zamyślin
modernizację systemu centralnego ogrzewania w Piłce i Zamyślinie w związku ze
zmianą nośnika ciepła.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –1.485.325,00 złotych
Wydatki tego działu zabezpieczą:
- dochody własne oraz dotacja z Funduszu Pracy -przeznaczone na sfinansowanie
działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na
finansowanie Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Ponadto w ramach tego działu zaplanowano środki na sfinansowanie udziału
Powiatu w planowanych wydatkach Warsztatu Terapii Zawodowej w Kwilczu.
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Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 2.112.481,00 złotych
Wydatki na zadania realizowane w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza
zostaną pokryte z subwencji oświatowej i dochodów własnych z przeznaczeniem dla
następujących jednostek i następujące zadania:
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,
- Internaty i Bursy Szkolne,
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na modernizację systemu
ogrzewania w SOSZW w związku z podłączeniem gazu.
Dział 855 – Rodzina

– 3.016.419,00 złotych

Wydatki tego działu zabezpieczą dochody własne oraz dotacja na zadania z
zakresu administracji rządowej .
Wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla rodzin
zastępczych zawodowych, dotacje dla powiatów na zadania realizowane na
podstawie porozumień /dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących
z terenu Powiatu Międzychodzkiego a przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innego powiatu/ oraz środki przeznaczone na działalność
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie- zostaną sfinansowane z
dochodów własnych powiatu.
Wypłaty świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach programu 500+
realizowane jest z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej .
Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38.000 złotych
Wydatki na zadania realizowane w dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska zostaną sfinansowane ze środków przeznaczonych na ochronę
środowiska.
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 476.000,00 złotych
Zadania w zakresie tego działu zostaną sfinansowane z dochodów własnych
powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie Muzeum „Zamek Opalińskich w
Sierakowie Wlkp.”, na utrzymanie Biblioteki oraz na pozostałą działalność w
zakresie kultury.
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Zaplanowano również środki na pomoc finansową dla Gminy Sieraków z
przeznaczeniem na toalety zewnętrzne przy Muzeum.
Dział 926 – Kultura Fizyczna – 162.500 złotych
Zadania w zakresie tego działu zostaną sfinansowane z dochodów własnych
powiatu i przeznaczone zostaną na dofinansowanie imprez sportowych.
Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na udział w Projekcie "Szatnia na
medal". Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego i dotyczy remontów i modernizacji szatni przy
obiektach sportowych pełniących funkcję środowiskową. Dofinansowanie wynosi
50 procent kosztów, jednak nie więcej niż 100 tyś. zł.
Dochody z mienia Powiatu.
W projekcie budżetu Powiatu na 2021 rok planowane dochody z
mienia Powiatu wynoszą 445.100,00 złotych
W tym:
1) wpływy z opłat za zarząd – 54.596 złotych,
2) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczy ste- 14,00
złotych
3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątk owych
– 320.490 złotych,
4) dochody ze sprzedaży mienia – 70.000,00 złotych
Dochody ze sprzedaży nieruchomości dotyczą zbycia (w formie zamiany z
Nadleśnictwem) gruntów w Sierakowie oraz sprzedaż gruntów Powiatu.

Przychody i rozchody budżetu
W projekcie budżetu powiatu na 2021 rok zaplanowano
-przychody
- w wysokości 1.000.000,00 złotych. Na dzień 31.12.2020r. zadłużenie Powiatu z
tytułu kredytu będzie wynosiło 4.300.000,00 złotych. Nowy kredyt spłacany byłby w
latach 2021-2024.
- w wysokości 1.757.249,58 zł. z tytułu przychodów jednostek samorządu
terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach
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-rozchody w wysokości 1.100.000,00 złotych.
W ramach rozchodów zaplanowano:
- spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2017 na finasowanie wydatków zgodnie z
budżetem kredytobiorcy na 2017r. 300.000,00
Spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2020 – 800.000,00 zł.
W projekcie budżetu Powiatu Międzychodzkiego zaplanowano deficyt w wysokości
1.657.249,58 złotych
Wnioski i inne postanowienia dotyczące wykonania b udżetu.
Zgłoszone przez jednostki powiatowe plany finansowe dotyczące planowanych
na 2021 rok zadań budżetowych znacznie przewyższają możliwości finansowe
Powiatu.
Wymusza to u wszystkich dysponentów środków budżetowych dyscyplinę
budżetową oraz monitorowanie wydatków w stosunku do przyznanych środków
budżetowych na wydatki.
Niedopuszczalne jest zaciąganie przez dysponentów zobowiązań
przekraczających planowane środki na wydatki na 2021 rok, jak również
wykonywanie wydatków niezgodnych z planem.
Cechą charakterystyczną wykonywania budżetu w 2021 roku będzie
oszczędność i celowość wykonywanych wydatków z zachowaniem zasady
uzyskiwania najlepszych efektów z wydatków.
Dochody Skarbu Państwa z zakres u administracji rządowej.
Starosta Powiatu reprezentuje Skarb Państwa i przejął zadania z zakresu
administracji rządowej.
Pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23.10.2020 została
ustalona wstępna wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na 2021 rok która wynosi 595.585 złotych
w tym:
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 590.000 złotych
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

590.000 złotych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.008 złotych
Rozdział 75411 –Komendy Powiatowe PSP

1.008 złotych

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4.577 złotych
Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 4.577 złotych
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Dochody

Skarbu

Państwa

są

odprowadzane

na

rachunek

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu po potrąceniu
dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania mien iem
Skarbu Państwa.
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