
 

UCHWAŁA NR 479/21 

ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

z dnia 16 marca 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 2021 r. poz. 305) 

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 uchwałami: 

 -  nr 451/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2021 r.  

 -  nr 464/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 stycznia 2021 r.  

 - nr XXXVII/229/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r.  

 - nr 465/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r.  

 - nr 474/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2021 r.  

 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) Dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 

63 000,00 zł przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych w rozdziale 

60014 § 6050: 

a) Przygotowanie dokumentacji technicznej bezpiecznych przejść dla pieszych  

w kwocie 13 000,00 zł; 

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka – granica powiatu jarocińskiego 

w kwocie 50 000,00 zł. 

 

2) § 3. Otrzymuje następujące brzmienie: 

„§3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 10.310 zł 

2) celową w wysokości 272.000 zł 

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 135.000 zł 

 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 137.000 zł.”; 

 

    3) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2021 rok – wprowadza się    

zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

    4) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2021 rok – 

wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 



 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 Przewodniczący 

 Zarządu Powiatu 

  

         Lidia Czechak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały nr 479/21 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 16 marca 2021 r.  

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  

Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok 

 

I. Zwiększa się plan wydatków               o kwotę                    63.000,00 zł 

Dział 600 –Transport i łączność  o kwotę 63.000,00 zł 

Rozdział 60014  –Drogi publiczne powiatowe  o kwotę  63.000,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75818  

stanowiącego środki rezerwy celowej na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację  

nowych zadań inwestycyjnych: 

Przygotowanie dokumentacji technicznej bezpiecznych  

przejść dla pieszych  w kwocie 13 000,00 zł; 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka –  

granica powiatu jarocińskiego w kwocie 50 000,00 zł. 

 

 

II.  Zmniejsza się plan wydatków         o kwotę                      63.000,00 zł 

Dział 758 –Różne rozliczenia o kwotę 63.000,00 zł 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  o kwotę  63.000,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60014 

stanowiącego środki rezerwy celowej na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację  

nowych zadań inwestycyjnych: 

Przygotowanie dokumentacji technicznej bezpiecznych  

przejść dla pieszych  w kwocie 13 000,00 zł; 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka –  

granica powiatu jarocińskiego w kwocie 50 000,00 zł. 

 

 
 

 

 

Za Zarząd  
 


