
  

UCHWAŁA NR 511/21 

ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

z dnia 25 czerwca 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 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 2, art. 216 ust. 2, art. 222, 

art. 236– 237, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz w wykonaniu § 11 pkt 8 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 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. 

 - nr 479/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 marca 2021 r.  

 - nr XXXVIII/236/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 marca 2021 r.   

 - nr 480/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2021 r.  

 - nr 488/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r.  

 - nr XXXIX//240/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 - nr XL/243/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 maja 2021 r.  

 - nr 500/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 maja 2021 r.  

 - nr 502/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 maja 2021 r. (ze zm.)  

 - nr XLI/247/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 maja 2021 r.   

 - nr 507/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 czerwca 2021 r.  

 - nr XLII/254/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.  

 wprowadza się następujące zmiany: 

 

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

520,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zwrot niewykorzystanej części 

dofinansowania dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-

Potarzyca-Golina” w rozdziale 60014 § 6690; 

2) Dokonuje się podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80,00 zł celem zabezpieczenia środków 



na zakup termometru bezdotykowego na potrzeby działalności punktu szczepień 

powszechnych w rozdziale 85195 § 4210; 

 

3)  § 3. Otrzymuje następujące brzmienie: 

„§3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 310 zł 

2) celową w wysokości 171.400 zł 

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 134.920 zł 

 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.480 zł.”; 

 

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

zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

5) 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 511/21 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 25 czerwca 2021 r.  

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  

Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok 

 

 

I. Zwiększa się plan wydatków               o kwotę                 147.164,00 zł 

Dział 600 –Transport i łączność  o kwotę 520,00 zł 

Rozdział 60014  –Drogi publiczne powiatowe  o kwotę  520,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75818  

stanowiącego środki rezerwy celowej na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację  

zadania Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania 

dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P  

Rusko-Potarzyca-Golina”. 

 

Dział 750 –Administracja publiczna   o kwotę 19.850,00 zł 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę  3.000,00 zł 

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa w związku 

z większymi kosztami usług dotyczących m.in. wysyłki 

korespondencji, wydruków i kopii. 

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe  o kwotę  16.850,00 zł 

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa 

z przeznaczeniem na zakup serwera, modułów pamięci , dysków 

oraz kontrolera zarządzającego wraz z szynami montażowymi 

rack.  

 

Dział 801 –Oświata i wychowanie    o kwotę 6.000,00 zł 

Rozdział 80115 – Technika  o kwotę  6.000,00 zł 

Przeniesienie w planie wydatków ZSP2 w ramach projektu 

ERASMUS Fryzjerzy podbijają Europę z przeznaczeniem 

na zakup materiałów dla wyposażenia uczniów wyjeżdżających 

na praktykę zawodową.  

 

Dział 851 –Ochrona zdrowia  o kwotę 80,00 zł 

Rozdział 85195  – Pozostała działalność  o kwotę  80,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75818  

stanowiącego środki rezerwy celowej na realizację zadań  

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  

celem zabezpieczenia środków na zakup termometru  

bezdotykowego na potrzeby działalności punktu  

szczepień powszechnych. 

 



Dział 852 –Ochrona zdrowia  o kwotę 24.354,00 zł 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia   o kwotę  24.354,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków z rozdziałów 85218 i 85220  

(plan PCPR) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków  

na wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji kosztorysu  

inwestorskiej dotyczącej utworzenia Domu dla matek  

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  

 

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie  

polityki społecznej  o kwotę 96.360,00 zł 

Rozdział 85395  – Pozostała działalność  o kwotę  96.360,00 zł 

Przeniesienia w ramach projektów unijnych:  

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

(w kwocie 6.360 zł), 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

(w kwocie 82.500 zł), 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 

(w kwocie 7.500 zł) 

celem zabezpieczenia środków na zwiększenie liczby stażystów 

biorących udział w projektach.  

 

 

II.  Zmniejsza się plan wydatków        o kwotę                     147.164,00 zł 
 

Dział 750 –Administracja publiczna   o kwotę 19.850,00 zł 

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe  o kwotę  19.850,00 zł 

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa 

z przeznaczeniem na zakup serwera, modułów pamięci , dysków 

oraz kontrolera zarządzającego wraz z szynami montażowymi 

rack w kwocie 16.850 zł.  

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa w związku 

z większymi kosztami usług dotyczących m.in. wysyłki 

korespondencji, wydruków i kopii w kwocie 3.000 zł.  

 

Dział 758 –Różne rozliczenia o kwotę 600,00 zł 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  o kwotę  600,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60014 

stanowiącego środki rezerwy celowej na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację  

zadania Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania 

dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P  

Rusko-Potarzyca-Golina” w kwocie 520 zł. 

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85195 

stanowiącego środki rezerwy celowej na realizację zadań  

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  

celem zabezpieczenia środków na zakup termometru  



bezdotykowego na potrzeby działalności punktu  

szczepień powszechnych w kwocie 80 zł.  

 

Dział 852 –Ochrona zdrowia  o kwotę 24.354,00 zł 

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie   o kwotę  23.354,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85203 z przeznaczeniem 

na zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji 

projektowej i aktualizacji kosztorysu inwestorskiej dotyczącej  

utworzenia Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży. 

Rozdział 85220 –Jednostki specjalistycznego 

poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej o kwotę  1.000,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85203  

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie 

dokumentacji projektowej i aktualizacji kosztorysu 

inwestorskiej dotyczącej utworzenia Domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

 

Dział 801 –Oświata i wychowanie    o kwotę 6.000,00 zł 

Rozdział 80115 – Technika  o kwotę  6.000,00 zł 

Przeniesienie w planie wydatków ZSP2 w ramach projektu 

ERASMUS Fryzjerzy podbijają Europę z przeznaczeniem 

na zakup materiałów dla wyposażenia uczniów wyjeżdżających 

na praktykę zawodową.  

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie  

polityki społecznej  o kwotę 96.360,00 zł 

Rozdział 85395  – Pozostała działalność  o kwotę  96.360,00 zł 

Przeniesienia w ramach projektów unijnych:  

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

(w kwocie 6.360 zł), 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

(w kwocie 82.500 zł), 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 

(w kwocie 7.500 zł) 

celem zabezpieczenia środków na zwiększenie liczby stażystów 

biorących udział w projektach.  

 

 

 
 

 

 

Za Zarząd  

 


