
  

UCHWAŁA NR XXXVI/215/20 

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2020 r.  

  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r. 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1-8, ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 

215-216, art. 217, 220-222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 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. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 91.205.865,97 zł 

w tym: 

- dochody bieżące w kwocie 88.783.887,97 zł 

- dochody majątkowe w kwocie 2.421.978,00 zł 

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 

  

  2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8.261.383 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na podstawie porozumień  z organami 

administracji rządowej w kwocie 149.840 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.052.147 zł 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z 

realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej 

kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego  

stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  

w kwocie 374.619 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 200.000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

- dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej 

„ustawą” w kwocie  999.663,37 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 



- środki na programy finansowane z udziałem środków   

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020 2.221.978 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały       

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony 

środowiska w kwocie  180.000 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości  95.631.350,97 zł 

 w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie 80.954.735,64 zł 

- wydatki majątkowe w kwocie 14.676.615,33 zł 

  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

realizowanych przez powiat w kwocie 8.261.383 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych 

przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej w kwocie 149.840 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych 

powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu 

państwa w kwocie 2.052.147 zł 

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją 

dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty 

oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego  

stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  

w kwocie 374.619 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc 

finansową udzielanych między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych w kwocie  200.000 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej  

z realizacją zadań j.s.t.  w kwocie   1.370.355,23 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020 w kwocie   2.692.029,01 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w kwocie   4.425.485 zł 



zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony 

środowiska w kwocie   180.000 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

3. Wydatki bieżące w kwocie 80.954.735,64 zł obejmują: 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.825.550,69 zł 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.197.266,09 zł 

 

2) dotacje na zadania bieżące  3.063.536,67 zł 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.258.065,24 zł 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

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

związanej z realizacją zadań j.s.t.  1.155.614,21 zł 

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do 

spłaty w danym roku budżetowym  2.037.899,84 zł 

6) obsługę długu j.s.t.  416.802,90 zł. 

 

 

 

4. Wydatki majątkowe w kwocie 14.676.615,33 zł obejmują wydatki na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne.  

 

§3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 100.000 zł 

2) celową w wysokości 335.000 zł 

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 135.000 zł 

 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł.  

  

§4. Deficyt budżetu w kwocie -4.425.485,00 zł zostanie sfinansowany przychodami  

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych  

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.  

 

§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 6.454.845 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

2.029.360 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 

14.676.615,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 



§7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 594.152,02 zł; 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 

 4.184.125,67 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§8.  Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 1.582.052 zł, zgodnie  z załącznikiem 

nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§9.   Ustala się dochody w wysokości 180.000 zł i wydatki w wysokości 180.000 zł związane 

z finansowaniem ochrony  środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem 

 nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 

4.500.000,00 zł, z tego: 

- 3.000.000,00 zł na finansowanie przejściowego deficytu budżetu; 

- 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. 

 

§11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

1)  dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków 

w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

oraz przeniesieniach w planie w zakresie istniejących wydatków majątkowych w ramach 

działu, z wyłączeniem prawa do likwidacji i tworzenia nowych zadań inwestycyjnych 

oraz zadań będących przedsięwzięciami wieloletnimi; 

2) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 

niż wybrany do obsługi budżetu; 

3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu w kwocie 3.000.000 zł; 

4) zaciągania kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów; 

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata  



2021-2030, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna  

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 

poza rok budżetowy; 

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do dokonywania 

przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków  

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesienia planowanych 

wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań; 

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub 

uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany  

te nie pogorszą wyniku budżetu; 

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami  

w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą 

wyniku budżetu; 

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności 

otrzymanych z budżetu środków europejskich. 

 

§12. Określa się sumę 3.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy dotyczące 

wydatków bieżących. 

 

§13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego. 

 

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

   Przewodniczący 

                                                        

                                                                                                     Rady Powiatu 

                                                                                  Jan Szczerbań  

 

 

 

 

 

 


