
 

 

UCHWAŁA NR 168/560/2021 

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU 

z dnia 8 lutego 2021 roku 

 

 

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie 

finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok oraz zmiany planu 

finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok 

 

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz §11 ust. 1 Uchwały  

Nr XXIX/214/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok, Zarząd Powiatu w Myśliborzu 

uchwala, co następuje: 

 

§1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian 

określonych w załączniku Nr 1 do uchwały. 

 

§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian 

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały. 

 

§3. W planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu 

Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały. 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Andrzej Potyra 



UZASADNIENIE: 

 

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie: 

1) zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 15/2021  

z dnia 26 stycznia 2021 roku o zmniejszeniu planu dotacji w dziale 852 – Pomoc 

społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, §2130 – 107.664 zł dotyczących 

dofinansowania działalności domów pomocy społecznej.    

2) zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 18/2021 z dnia 

28 stycznia 2021 roku o zwiększeniu planu dotacji w dziale 700 – Gospodarka 

mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §2110 – 

6.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości stanowiącej 

współwłasność Skarbu Państwa.  

3) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 39 

zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

w celu zabezpieczenia środków finansowych na podatek od nieruchomości. 

4) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  

o przeniesienie kwoty 4.098 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85510 – Działalność 

placówek opiekuńczo-wychowawczych  w celu zapewnienia środków finansowych na 

uiszczenie opłaty sądowej od złożonego pozwu.  

5) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o przeniesienie kwoty 500 zł pomiędzy paragrafami 

w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na dokonanie opłaty 

za ujawnienie w księgach wieczystych właściciela tj. Powiatu Myśliborskiego dla działki 

stanowiącej drogę powiatową.  

6) wniosku Wydziału Edukacji o przeniesienie pomiędzy jednostkami kwoty 89.000 zł  

w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz kwoty 30.000 zł  

w rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli z przeznaczeniem na 

wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski w 2021 roku. 

7) wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie kwoty 12.300 zł w rozdziale 75095 – 

Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie 

końcowego raportu ewaluacyjnego o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu 

Myśliborskiego na lata 2015-2020”. Powyższe zabezpiecza się z rezerwy ogólnej.  

 

 

 


