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 Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXXVII/229/21 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 29 stycznia 2021 r.  

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  

Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok 

 

I. Zwiększa się plan dochodów            o kwotę              1.039.135,72 zł  

Dział 853 –  Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej o kwotę 1.039.135,72 zł 

Rozdział 85333– Powiatowe urzędy pracy   o kwotę  246.644,00 zł 

Przeniesienie planu dochodów dot. środków z Funduszu Pracy,  

który omyłkowo został uwzględniony w rozdziale 85330. 

Rozdział 85395– Pozostała działalność    o kwotę  792.491,72 zł 

Zwiększenie plan w związku z pozyskaniem przez Powiat 

środków na realizację projektów: 

- Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

nr 1 w Jarocinie w kwocie 457.804,22 zł, 

-   Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

nr 2 w Jarocinie w kwocie 243.312,50 zł, 

- Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych 

w Tarcach w kwocie 91.375 zł.  

 

II. Zmniejsza się plan dochodów            o kwotę         246.644,00 zł  

Dział 853 –  Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej o kwotę 246.644,00 zł 

Rozdział 85330– Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków 

za granicą    o kwotę  246.644,00 zł 

Przeniesienie planu dochodów dot. środków z Funduszu Pracy 

do rozdziału 85333, który omyłkowo został uwzględniony  

w rozdziale 85330. 

 

III. Zwiększa się plan wydatków          o kwotę          2.329.567,54 zł 

Dział 600 –  Transport i łączność  o kwotę 535.059,94 zł 

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe  o kwotę  535.059,94 zł 

Zwiększenie planu wydatków w ramach zadania 

Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze 

w kwocie 235.059,94 zł. 

(finansowanie: zmniejszenie rozchodów §992). 

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację 

zadań związanych z zimowym utrzymanie dróg 

w kwocie 300.000 zł.  

(finansowanie: wolne środki §950 w kwocie 142.029,68 zł, 

finansowanie: zmniejszenie rozchodów §992 w kwocie 4.378 zł, 



 

  2 

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 w kwocie  

153.592,32 zł).  

 

Dział 851–  Ochrona zdrowia  o kwotę 562,06 zł 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność  o kwotę  562,06 zł 

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem 

na realizację zadania Wyposażenie środowisk informatycznych  

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych  

w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM  

oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami  

leczniczymi samorządu województwa stanowiące niewykorzystane 

środki z roku 2020.  

(finansowanie: zmniejszenie rozchodów §992). 

 

Dział 852 –  Pomoc społeczna o kwotę 123.281,00 zł 

Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej  o kwotę  107.494,00 zł 

Zwiększenie w planie DPS z przeznaczeniem na wypłatę  

premii za pierwszy kwartał 2021 r.  

(finansowanie: wolne środki §950).  

Rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie  o kwotę  14.847,00 zł 

Zwiększenie planu PCPR z przeznaczeniem na uzupełnienie 

środków dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

oraz dodatku funkcyjnego. 

(finansowanie: wolne środki §950).  

Rozdział 85220– Jednostki specjalistycznego 

poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej  o kwotę  940,00 zł 

Zwiększenie planu PCPR z przeznaczeniem na uzupełnienie 

środków dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego.  

(finansowanie: wolne środki §950).  

 

Dział 853 –  Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej o kwotę 1.639.075,54 zł 

Rozdział 85321– Zespoły do spraw orzekania  

o niepełnosprawności   o kwotę  4.308,00 zł 

Zwiększenie planu PCPR z przeznaczeniem na uzupełnienie 

środków dot. wypłaty  wynagrodzeń.  

(finansowanie: wolne środki §950).  

 

Rozdział 85395- Pozostała działalność   o kwotę  1.634.767,54 zł 

Zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację przez Powiat 

nowych projektów: 

- Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

nr 1 w Jarocinie w kwocie 538.593,20 zł, 

-   Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

nr 2 w Jarocinie w kwocie 286.250 zł, 

- Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych 

w Tarcach w kwocie 107.500 zł.  
(finansowanie wkładu własnego Powiatu w kwocie 

139.851,48 zł: wolne środki §950).  
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Zwiększenie planu wydatków stanowiące niewykorzystane 

środki z roku 2020 dot. realizacji projektów:  

- Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 1 w Jarocinie w kwocie 300.351,33 zł, 

- Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Jarocinie w kwocie 216.130,23 zł, 

- Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych  

w Tarcach w kwocie 185.942,78 zł. 

(finansowanie: wolne środki §950).  

 

Dział 855 –  Rodzina o kwotę 1.589,00 zł 

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze   o kwotę  1.589,00 zł  

Zwiększenie planu PCPR z przeznaczeniem na uzupełnienie 

środków dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego.  

(finansowanie: wolne środki §950).  

 

Dział 900 –  Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska o kwotę 30.000,00 zł 

Rozdział 90095– Pozostała działalność     o kwotę  30.000,00 zł  

Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu 

DPS w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na  

utrzymanie zabytkowego parku w Kotlinie. 

Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu 

Domu Dziecka w Górze w kwocie 15.000 zł  

z przeznaczeniem na utrzymanie zabytkowego parku w Górze. 

 

 

IV.  Zmniejsza się plan wydatków         o kwotę                   183.592,32 zł 
 

Dział 757 –  Obsługa długu publicznego   o kwotę 153.592,32 zł 

Rozdział 75702– Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 

samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 

dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę  31.192,32 zł 

Zmniejszenie planu wydatków  Starostwa dotyczące środków 

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań. 

(finansowanie wydatków w rozdziale 60014) 

Rozdział 75704– Rozliczenie z tytułu poręczeń i 

gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego  o kwotę  122.400,00 zł 

Zmniejszenie planu wydatków  Starostwa dotyczące środków 

z przeznaczeniem na poręczenia celem dostosowania planu 

do rzeczywiście udzielonych poręczeń.  

(finansowanie wydatków w rozdziale 60014). 
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Dział 900 –  Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska o kwotę 30.000,00 zł 

Rozdział 90095– Pozostała działalność     o kwotę  30.000,00 zł  

Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu 

DPS w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na  

utrzymanie zabytkowego parku w Kotlinie. 

Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu 

Domu Dziecka w Górze w kwocie 15.000 zł  

z przeznaczeniem na utrzymanie zabytkowego parku w Górze. 

 

V.  Zwiększa się plan przychodów                 o kwotę        1.113.483,50 zł 
 

§ 950– Wolne środki, o których mowa w art. 217  

ust. 2 pkt 6 ustawy                         o kwotę           1.113.483,50 zł 

Zwiększa się przychody stanowiące wolne środki  

o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy.  

 

VI.  Zmniejsza się plan rozchodów               o kwotę        240.000,00 zł 
§ 992– Spłaty otrzymanych krajowych kredytów  

i pożyczek                         o kwotę           240.000,00 zł 

Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów 

celem dostosowania planu do wartości spłat wynikających 

z podpisanych umów. 

 

 

 

 

Za Zarząd  


