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UCHWAŁA NR 439/20 

ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2020 r.   

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r. 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 212 ust.1 pkt 2, art. 216 ust. 2, art. 236-237, 

art. 257 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr XXII/143/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r., zmienionej uchwałami: 

- nr XXIV/159/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.  

- nr 265/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 lutego 2020 r. 

- nr XXV/162/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 lutego 2020 r. 

- nr 275/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2020 r.  

- nr 288/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 marca 2020 r. 

- nr 289/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 marca 2020 r. 

- nr XXVI/166/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2020 r. 

- nr 293/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 marca 2020 r.  

- nr 300/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. (ze zm.) 

- nr 303/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 maja 2020 r. 

- nr XXVII/172/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 maja 2020 r. 

- nr 309/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 maja 2020 r.  

- nr 312/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 maja 2020 r.  

- nr 315/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2020 r.  

- nr 320/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 czerwca 2020 r.  

- nr XXVIII/175/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 czerwca 2020 r.  

- nr XXIX/183/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. 

- nr 330/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.   

- nr 334/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 lipca 2020 r.  

- nr 335/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 lipca 2020 r. 

- nr 341/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 lipca 2020 r.   

- nr XXX/189/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 sierpnia 2020 r.  

- nr 345/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 sierpnia 2020 r. 

- nr 346/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

- nr XXXI/194/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

- nr 357/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

- nr 373/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 września 2020 r.  

- nr 375/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 września 2020 r.  

- nr XXXII/199/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 września 2020 r.  



  2 

 

- nr 391/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 października 2020 r.  

- nr 396/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 października 2020 r.  

- nr XXXIII/204/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 października 2020 r.  

- nr 402/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 listopada 2020 r.  

- nr 405/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 listopada 2020 r.  

- nr 408/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 listopada 2020 r.  

- nr 411/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 listopada 2020 r.  

- nr XXXIV/208/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 listopada 2020 r.  

- nr 418/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2020 r.  

- nr 424/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 grudnia 2020 r.  

- nr XXXV/212/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 167 grudnia 2020 r.  

wprowadza się następujące zmiany: 

  

1) § 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „3.Wydatki bieżące w kwocie 81.452.475,75 zł obejmują: 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.000.848,85 zł 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.001.053,41 zł 

 

2) dotacje na zadania bieżące  2.967.542,18 zł 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.460.772,52 zł 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z 

realizacją zadań j.s.t.  4.282.872,44 zł 

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w 

danym roku budżetowym  1.296.974,28 zł 

6) obsługę długu j.s.t.                                                442.412,07 zł”; 

 

2) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2020 rok – wprowadza się zmiany 

określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Przewodniczący 

 Zarządu Powiatu  
 

          Lidia Czechak  
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Uzasadnienie 

do Uchwały nr 439/20 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 17 grudnia 2020 r.  

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  

Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok 

 

I.  Zwiększa się plan wydatków           o kwotę                       73.263,58 zł 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  o kwotę 1.310,00 zł 

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami  o kwotę  1.310,00 zł 

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem 

na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa i regulowanie stanów 

prawnych.  

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.179,00 zł 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej  o kwotę  3.179,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków KPPSP z przeznaczeniem 

m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych.  

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  o kwotę 26.030,00 zł 

Rozdział 80115– Technika o kwotę  8.011,00 zł 

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem 

na uzupełnienie środków na zapłatę podatku od 

nieruchomości w kwocie 1 zł.   

Przeniesienia w planie wydatków ZSPB z przeznaczeniem 

na zakup telewizora, wykładziny podłogowej oraz dwóch okien 

do pomieszczenia garażowego w łącznej kwocie 8.010 zł. 

Rozdział 80117– Branżowe szkoły I i II stopnia  o kwotę  2.599,00 zł  

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2  

z przeznaczeniem na koszty usług.  

Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące  o kwotę  10.720,00 zł  

Przeniesienia w planie wydatków LO1 

z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów 

( m.in. tonery, papier ksero, środki czystości) 

oraz zakup projektorów do sal lekcyjnych.  

Rozdział 80151–Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę  4.700,00 zł  

Przeniesienia w planie wydatków ZSPB z przeznaczeniem 

na zakup telewizora, wykładziny podłogowej oraz dwóch okien 

do pomieszczenia garażowego.  
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Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 42.744,58 zł 

Rozdział 85202–Domy pomocy społecznej  o kwotę  42.744,58 zł 

Przeniesienia w planie DPS z przeznaczeniem  

na zakup m.in. niezbędnych materiałów bieżących, 

zakup żywności oraz leków, a także na bieżące 

naprawy urządzeń.  

 

II.  Zmniejsza się plan wydatków             o kwotę                  73.263,58 zł 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  o kwotę 1.310,00 zł 

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami  o kwotę  1.310,00 zł 

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem 

na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa i regulowanie stanów 

prawnych.  

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.179,00 zł 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej  o kwotę  3.179,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków KPPSP z przeznaczeniem 

m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych.  

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  o kwotę 26.030,00 zł 

Rozdział 80115– Technika o kwotę  10.610,00 zł 

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem 

na uzupełnienie środków na zapłatę podatku od 

nieruchomości oraz koszty usług w łącznej kwocie 2.600 zł.   

Przeniesienia w planie wydatków ZSPB z przeznaczeniem 

na zakup telewizora, wykładziny podłogowej oraz dwóch okien 

do pomieszczenia garażowego w łącznej kwocie 8.010 zł. 

Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące  o kwotę  10.600,00 zł  

Przeniesienia w planie wydatków LO1 

z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów 

( m.in. tonery, papier ksero, środki czystości) 

oraz zakup projektorów do sal lekcyjnych.  

Rozdział 80151–Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę  4.700,00 zł  

Przeniesienia w planie wydatków ZSPB z przeznaczeniem 

na zakup telewizora, wykładziny podłogowej oraz dwóch okien 

do pomieszczenia garażowego.  

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 

ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 

branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 

branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę  120,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków LO1 
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z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów 

( m.in. tonery, papier ksero, środki czystości) 

oraz zakup projektorów do sal lekcyjnych.  

 

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 42.744,58 zł 

Rozdział 85202–Domy pomocy społecznej  o kwotę  42.744,58 zł 

Przeniesienia w planie DPS z przeznaczeniem  

na zakup m.in. niezbędnych materiałów bieżących, 

zakup żywności oraz leków, a także na bieżące 

naprawy urządzeń.  

 

 

 

Za Zarząd  

 

 


