
 

UCHWAŁA NR 514/21 

ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

z dnia 02 lipca 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, pkt 8, art. 216 ust. 2, 

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 1 i 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.  

 - nr 514/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 czerwca 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) załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

2021 rok – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący 

 Zarządu Powiatu 

 

 Lidia Czechak 



Uzasadnienie 

do Uchwały nr 514/21 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 02 lipca 2021 r.  

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  

Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok 

 

 

I. Zwiększa się plan wydatków               o kwotę                    39.321,60 zł 

Dział 801 –Oświata i wychowanie    o kwotę 29.321,60 zł 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  o kwotę  29.321,60 zł 

Przeniesienia środków stanowiących wkład własny powiatu  

na zakup systemu szkolno-treningowego Pojedynek dla ZSP nr 2 

z planu Starostwa do planu ZSP2. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę  5.000,00 zł 

Przeniesienia w planie DPS w ramach środków  

dot.  zadania Przygotowanie  i zabezpieczenie domów  

pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych  

wirusem SARS –CoV-2, w tym na zakup środków ochrony  

osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także 

 na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości  

usług świadczonych przez jednostki. 

 

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie  

polityki społecznej  o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 85395  – Pozostała działalność  o kwotę  5.000,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85333  

celem zabezpieczenia środków na zwrot wydatku 

uznanego za niekwalifikowalny w kwocie 3.500 zł 

dot. projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. 

Przeniesienia w ramach projektów unijnych:  

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

(w kwocie 500 zł), 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

(w kwocie 500 zł), 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 

(w kwocie 500 zł) 

celem zabezpieczenia środków na zapłatę składek na PPK.   

 

 



II.  Zmniejsza się plan wydatków        o kwotę                       39.321,60 zł 
 

Dział 801 –Oświata i wychowanie    o kwotę 29.321,60 zł 

Rozdział 80195 – Licea ogólnokształcące  o kwotę  29.321,60 zł 

Przeniesienia środków stanowiących wkład własny powiatu  

na zakup systemu szkolno-treningowego Pojedynek dla ZSP nr 2 

z planu Starostwa do planu ZSP2. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę  5.000,00 zł 

Przeniesienia w planie DPS w ramach środków  

dot.  zadania Przygotowanie  i zabezpieczenie domów  

pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych  

wirusem SARS –CoV-2, w tym na zakup środków ochrony  

osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także 

 na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości  

usług świadczonych przez jednostki 

 

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie  

polityki społecznej  o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 85333  – Powiatowe urzędy pracy  o kwotę  3.500,00 zł 

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85395  

celem zabezpieczenia środków na zwrot wydatku 

uznanego za niekwalifikowalny dot. projektu  

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Jarocinie. 

Rozdział 85395  – Pozostała działalność  o kwotę  1.500,00 zł 

Przeniesienia w ramach projektów unijnych:  

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

(w kwocie 500 zł), 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

(w kwocie 500 zł), 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 

(w kwocie 500 zł) 

celem zabezpieczenia środków na zapłatę składek na PPK.   

 

 

 

 

Za Zarząd  

 


