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UZASADNIENIE 

 

Zmiany planu do 

1. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł tytułem 

otrzymania pomocy finansowej od Powiatu Szamotulskiego z przeznaczeniem na 

usuwanie skutków nawałnicy (umowa nr OR.3153.1.2018). 

2. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł tytułem 

otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Lutówko z przeznaczeniem na wydatki 

rzeczowe na zakup przenośnego zbiornika do wody dla KPPSP Sępólno. 

3. W rozdziale 85111 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 238,09 zł tytułem 

końcowego rozliczenia projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej Powiatu Sępoleńskiego”. 

4. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.200,00 zł tytułem 

otrzymanych darowizn dla CAPOW.  

 

 

Zmiany planu wydatków: 

1. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł tytułem 

otrzymania pomocy finansowej od Powiatu Szamotulskiego z przeznaczeniem na 

usuwanie skutków nawałnicy. 

2. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków zadań zleconych pomiędzy 

paragrafami w PINB Sępólno o kwotę 710,00 zł celem realizacji bieżących 

wydatków. 

3. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 133,82 zł w 

Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na rozdział 85111. 

4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł tytułem 

otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Lutówko z przeznaczeniem na wydatki 

rzeczowe na zakup przenośnego zbiornika do wody dla KPPSP Sępólno. 

5. W rozdziale 80130 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w 

CKZiU Więcbork o kwotę 182,40 zł. 
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6. W rozdziale 85111 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 371,91 zł   tytułem 

końcowego rozliczenia projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej Powiatu Sępoleńskiego”. 

7. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł w wyniku 

przyjęcia darowizn na kwotę 5.200,00 zł dla CAPOW zgodnie z dyspozycją 

darczyńców oraz przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami (wzrost 

opłaty za gospodarowanie odpadami) w tym z przeznaczeniem na rozdział 85595. 

8. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł z 

przeznaczeniem na zadanie „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby 

dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z  niezbędną 

infrastrukturą techniczną w Więcborku” – przyłącza. 

 

Sporządziła: Karolina Górna 

 

 

 

 


