
 

 

UCHWAŁA NR 188/614/2021 

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU 

z dnia 24 maja 2021 roku 

 

 

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu oraz zmiany w budżecie  

i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego 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 2021 r. poz. 305) 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. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Andrzej Potyra 



UZASADNIENIE: 

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie: 

1) wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o zwiększenie planu dochodów  

i wydatków o kwotę 254.800 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w związku  

z podpisanym porozumieniem na realizację programu „Za życiem”. 

2) wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych o zabezpieczenie 

kwoty 3.756,92 zł. w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na 

zwrot do Gminy Barlinek dotacji otrzymanej w 2020 roku w wyniku z rozliczenia 

zaliczkowych opłat za media. Powyższe zabezpiecza się z rezerwy ogólnej.  

3) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  

o przeniesienie kwoty 1.200 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395 – Pozostała 

działalność w ramach realizacji projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”  

z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w Punktach Wsparcia 

Dziennego w Myśliborzu i w Barlinku.  

4) wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych o zwiększenie planu -

dochodów i wydatków o kwotę 17.100 zł w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie 

kultury fizycznej w związku z otrzymanymi dotacjami z Gmin Powiatu Myśliborskiego 

na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 

Powiatu w kwocie 14.300 zł (Gmina Barlinek – 3.000 zł, Gmina Boleszkowice – 2.000 

zł, Gmina Dębno – 4.000 zł, Gmina Myślibórz – 4.500 zł, Gmina Nowogrodek 

Pomorski – 800 zł) oraz dotacji z Gminy Dębno w kwocie 2.800 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie udziału w zawodach sportowych dębnowskiej młodzieży,  

a w szczególności na pokrycie transportu na zawody sportowe oraz koszty usług 

gastronomicznych i zakup napojów. 

 

  


