
              

                           UCHWAŁA NR 178/583/2021 

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU 

z dnia 29 marca 2021 roku  

 

w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu 

Myśliborskiego na 2021 rok  

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu  

Nr XXXII/230/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i w  budżecie 

Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje: 

 

§1. Ustala się plan finansowy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących 

realizacji zadań własnych powiatu na 2021 rok wprowadzonych uchwałą Nr XXXII/230/2021 

Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu  

i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.  

  

§2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Myśliborzu. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Zarządu 

   Andrzej Potyra  



UZASADNIENIE: 

 

Zmian dokonuje się zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) na podstawie:  

 

1) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie 

zmian w budżecie Powiatu poprzez przeniesienie kwoty 1.312.100 zł. pomiędzy działami 

i rozdziałami zarówno w dochodach jak i wydatkach, tj. z działu 853 – Pozostałe zadania 

w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność do działu 852 – 

Pomoc społeczna rozdziału 85295 – Pozostała działalność oraz zmianę kwot  

w poszczególnych paragrafach w związku ze zmianą podziału na finansowanie z budżetu 

Unii Europejskiej i budżetu państwa, a także wprowadzenie dodatkowych paragrafów po 

stronie wydatków dotyczących zakupu usług zdrowotnych, wydatków osobowych 

niezaliczonych do wynagrodzeń i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

(w związku z zatrudnieniem do realizacji projektu osób na umowę o pracę). Powyższe 

zmiany dotyczą projektu pn. „Regionalne pogotowie kryzysowe” realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie 

planu wydatków o kwotę 6.464,83 zł. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 

75095 – Pozostała działalność w paragrafach dotyczących wynagrodzeń osobowych 

pracowników i  składek od nich naliczanych w celu realizacji projektu pn. „Koronawirus  

i co dalej?”. Projekt realizowany jest w ramach Naboru Specjalnego COVID-19  

w Funduszu Małych Projektów. Dofinansowany przez UE ze środków EFRR i budżetu 

państwa. Środki nie wydatkowane w 2020 roku. 

3) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie 

planu wydatków o kwotę 76.954,90 zł. w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę 

Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” w części dotyczącej 

lewego skrzydła przyziemia. Powyższe dotyczy wykonania dodatkowych robót 

budowlanych w celu prawidłowego zrealizowania zadania. 

4) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 102.821 zł w rozdziale 85295 – 

Pozostała działalność w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej na 2021 r.  

 

 

 


