
 

 

UCHWAŁA NR 189/615/2021 

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU 

z dnia 31 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 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu 

dochodów i wydatków o kwotę 19.000 zł oraz zabezpieczenie kwoty 20.220 zł jako 

wkład własny w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w związku z przyznanym 

dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Poprawa 

jakości infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myśliborskiego”. Kwotę wkładu 

własnego zabezpiecza się z rezerwy celowej oświatowej.  

2) wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu 

dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł oraz zabezpieczenie kwoty 7.872,66 zł jako 

wkład własny w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Myślibórz na realizację zadania 

pn. „Odtworzenie – wymiana stolarki okiennej w budynku Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Renicach”. Kwotę wkładu własnego zabezpiecza się  

z rezerwy celowej oświatowej.  

3) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach  

o przeniesienie kwoty 20.000 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85420 – 

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w celu zapewnienia środków na zakup tapczanów, 

szaf ubraniowych oraz dwóch pralek dla wychowanków zgodnie z zaleceniami 

Kuratorium.  

4) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o przeniesienie 

kwoty 70.500 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, leków i środków 

biobójczych, środków dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych oraz na opłaty  

z tytułu usług telekomunikacyjnych.  

5) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 

300,50 zł pomiędzy jednostkami w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej  

w związku z realizacją zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych  

w Myśliborzu” z przeznaczeniem na rejestrację samochodu oraz na zabezpieczenie 

brakującej kwoty do realizacji zadania.  

 

 

 


