
  

UCHWAŁA NR 451/21 

ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

z dnia 12 stycznia 2021 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 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. 222 art. 236 – 

237 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 XXXVI/215/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) § 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 14.197.292,09 zł 

 

2) dotacje na zadania bieżące  3.063.536,67 zł 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.258.039,24 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”; 

 

2)  Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 83.683,00 zł z przeznaczeniem  

na opłatę sądową na wniesienie apelacji w rozdziale 70005 § 4610; 

 

3) § 3. Otrzymuje następujące brzmienie: 

„§3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 16.317 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) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2021 rok- wprowadza się          

zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 Przewodniczący 

 Zarządu Powiatu 

  

         Lidia Czechak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały nr 451/21 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 12 stycznia 2021 r.  

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  

Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok 

 

I. Zwiększa się plan wydatków               o kwotę                  102.809,00 zł 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę 83.683,00 zł 

Rozdział 70005  – Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami o kwotę  83.683,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75818  

stanowiącego środki rezerwy ogólnej z przeznaczeniem  

na opłatę sądową na wniesienie apelacji.  

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  o kwotę 19.126,00 zł 

Rozdział 80115  – Technika o kwotę  16.226,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia 

środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

w kwocie 8.000 zł. 

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na  

zakup artykułów do pracowni gastronomicznej oraz  

uiszczenie podatku od nieruchomości w łącznej kwocie  

8.226 zł. 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  o kwotę  2.900,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia 

środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

 

II.  Zmniejsza się plan wydatków          o kwotę                   102.809,00 zł 

Dział 758 –Różne rozliczenia o kwotę 83.683,00 zł 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  o kwotę  83.683,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 70005 stanowiącego 

środki rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opłatę sądową  

na wniesienie apelacji. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  o kwotę 19.126,00 zł 

Rozdział 80115  – Technika o kwotę  16.226,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia 

środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

w kwocie 8.000 zł. 

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na  

zakup artykułów do pracowni gastronomicznej oraz  

uiszczenie podatku od nieruchomości w łącznej kwocie  

8.226 zł. 



Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  o kwotę  2.900,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia 

środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

 

 
 

 

Za Zarząd  
 


