
  

UCHWAŁA NR 464/21 

ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

z dnia 26 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. 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.) oraz w wykonaniu § 11 pkt 1 Uchwały nr XXXVI/215/20 Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.  

(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. zmienionej uchwałą nr 

451/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

  1) 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 464/21 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 26 stycznia 2021 r.  

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  

Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok 

 

I. Zwiększa się plan wydatków               o kwotę                    18.281,81 zł 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  o kwotę 11.010,00 zł 

Rozdział 80115  – Technika o kwotę  11.010,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków ZSP1 w kwocie 960 zł 

celem zabezpieczenia środków na wypłatę renty uzupełniającej  

dla byłej uczennicy. 

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w kwocie 1.000 zł  

celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego. 

Przeniesienia w planie wydatków ZSPB w kwocie 9.050 zł  

celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego.  

 

Dział 852 – Pomoc społeczna  o kwotę 7.271,81 zł 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej   o kwotę  7.271,81 zł 

Przeniesienia w planie wydatków DPS  celem zabezpieczenia  

środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.  

 

II.  Zmniejsza się plan wydatków          o kwotę                   18.281,81 zł 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  o kwotę 11.010,00 zł 

Rozdział 80115  – Technika o kwotę  11.010,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków ZSP1 w kwocie 960 zł 

celem zabezpieczenia środków na wypłatę renty uzupełniającej  

dla byłej uczennicy. 

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w kwocie 1.000 zł  

celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego. 

Przeniesienia w planie wydatków ZSPB w kwocie 9.050 zł  

celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna  o kwotę 7.271,81 zł 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej   o kwotę  7.271,81 zł 

Przeniesienia w planie wydatków DPS  celem zabezpieczenia  

środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 
 

 

 

Za Zarząd  



 


