
 

 

UCHWAŁA NR 209/684/2021 

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU 

z dnia 30 sierpnia 2021 roku 

 

 

w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego 

na 2021 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej na 2021 rok 

 

Na podstawie art. 257 pkt. 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 wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian 

określonych w załączniku Nr 1 do uchwały. 

 

§2. W planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 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 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu  

o przeniesienie kwoty 20.000 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 75411 –  Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w celu wypłaty nagród dla 

funkcjonariuszy KP PSP w Myśliborzu. 

2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  

o przeniesienie kwoty 3.300 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85508 – Rodziny 

zastępcze w celu zapewnienia środków na usługi poradnictwa psychologicznego 

organizowane w ramach rodzinnej pieczy zastępczej dla członków rodzin zastępczych.  

3) wniosku Wydziału Edukacji i Rozwoju o przeniesienie kwoty 3.913 zł pomiędzy 

rozdziałami w dziale 801 – Oświata i wychowanie celem zabezpieczenia środków 

finansowych na wypłacenie stypendiów przyznanych przez Starostę Myśliborskiego.  

4) wniosku Wydziału Edukacji i Rozwoju o przeniesienie kwoty 39.600 zł pomiędzy 

rozdziałami i jednostkami w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku  

z przyznaniem przez Starostę Myśliborskiego stypendiów zgodnie z Uchwałą Nr 

XXXV/251/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży.  

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

10.000 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej  

w celu zapewnienia środków na naprawę wentylacji w kuchni domu pomocy 

społecznej.  

 

 

 


