U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXII/189/2021
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 22 lipca 2021 roku
w s p r a w i e : zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego XXV/152/2020 z d n i a
1 7 g r u d n i a 2 0 2 0 r . w sprawie uchwały budżetowej na 2021r.
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.349.709,77 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 57.826.792,50 złotych.

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+17.420,00 złotych
+17.420,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się plan dochodów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.192.2021.6 z
dnia 05.07.2021 informującym o zwiększeniu dotacji, z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości
Skarbu Państwa (10.000 zł.) oraz operaty szacunkowe w celu ustalenia wysokości odszkodowania za
nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych (7.420 zł).
2. Dział 710 – Działalność usługowa

+11.050,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

+11.050,00 złotych

W dziale
710Działalność usługowa, rozdziale
71015
–
Nadzór budowlany
dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FBI.3111.189.2021.6 z dnia 07.07.2021 z przeznaczeniem na doposażenie w niezbędny sprzęt
komputerowy w związku z wdrożeniem procesu cyfryzacji nadzoru budowlanego.
3. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

+6.495,00 złotych

Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

+6.495,00 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 otrzymania kar.

4. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+1.200.000,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+1.200.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu
dochodów w związku otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Adaptacja
pomieszczeń
na
nową
lokalizację
Oddziału
Anestezjologii
i Intensywnej Terapii SPZOZ w Międzychodzie z dostosowaniem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej
terapii”
5. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+114.744,77 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej
DPS Piłka

+114.744,77 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów w
związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.188.2021.6 z dnia 30.06.2021 z
przeznaczeniem na dofinasowanie wydatków remontowych w Domach Pomocy Społecznej.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.349.709,77 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 60.489.093,36 złotych.
Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się nastę pująco:

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

+17.420,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+17.420,00 złotych

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami dokonuje się zwiększenia w planie wydatków (w części dotyczącej Skarbu Państwa)
zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.192.2021.6 z dnia 05.07.2021 informującym
o zwiększeniu dotacji, z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (10.000 zł.)
oraz operaty szacunkowe w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod
budowę dróg publicznych (7.420 zł).
2. Dział 710 – Działalność usługowa

+11.050,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

+11.050,00 złotych
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W dziale
710Działalność usługowa, rozdziale 71015
–
Nadzór budowlany
dokonuje się zwiększenia w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2021.6 z
dnia 07.07.2021 z przeznaczeniem na doposażenie w niezbędny sprzęt komputerowy w związku z
wdrożeniem procesu cyfryzacji nadzoru budowlanego.

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie

-7.543,79 złotych

Rozdział 80115- Technika

+20.000,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych

+20.000,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- Zespół Szkół Technicznych
dokonuje się zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na zakup mebli na korytarze i do sal
lekcyjnych.
Ponadto dokonuje się zmian w planie zgodnie z wnioskiem ZST.3141.5.2021 z dnia 05.07.2021 celem
zabezpieczenia środków na zakup mebli.
Rozdział 80195- Pozostała działalność

-27.543,79 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się
zmniejszenie planu wydatków .
4. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+1.200.000,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+1.200.000,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu
wydatków w związku otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Adaptacja
pomieszczeń
na
nową
lokalizację
Oddziału
Anestezjologii
i Intensywnej Terapii SPZOZ w Międzychodzie z dostosowaniem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej
terapii”
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia wkładu własnego oraz środków
na nadzór budowlany.
5. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+128.783,56 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+128.783,56 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej dokonuje się zmian:
Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin

+128.783,56 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w
planie wydatków celem w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.188.2021.6 z
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dnia 30.06.2021 z przeznaczeniem na dofinasowanie wydatków remontowych w Domach Pomocy
Społecznej.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji
zadań.
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