
   

UCHWAŁA NR 567/21 

ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

z dnia 09 września 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 1-2, pkt 8, art. 216 ust. 2, 

art. 235–237, art. 257 pkt 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz w wykonaniu § 11 pkt 1 i 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.  
 - nr 511/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 czerwca 2021 r.  
 - nr 514/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 lipca 2021 r.  
 - nr 515/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 lipca 2021 r.  
 - nr 530/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 lipca 2021 r.  

 - nr 536/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lipca 2021 r.  
 - nr 546/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r.  
 - nr XLIII/260/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. 
 - nr 559/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.  
 wprowadza się następujące zmiany: 
 

 



1) §1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„§1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 100.033.643,69 zł 
w tym: 

- dochody bieżące w kwocie 91.463.289,00 zł 
- dochody majątkowe w kwocie 8.570.354,69 zł 
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 
  2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji  rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8.553.463,08 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na podstawie porozumień  z organami 

administracji rządowej w kwocie 165.300 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3.454.643,76 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat w kwocie  100.000 zł 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 

powiatu w kwocie 105.288 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z 

realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej 
kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia 
wychowawczego stanowiących pomoc państwa 
w wychowywaniu dzieci w kwocie 374.619 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 416.927 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

- dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej 

„ustawą” w kwocie  1.852.742,09 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

- środki na programy finansowane z udziałem środków   
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020 2.221.978 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały   
-    środki otrzymane z państwowych funduszy celowych   
      na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji    

               inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 



               finansów publicznych 5.713.261,69 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały       
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony 

środowiska w kwocie  252.980 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 87.290,80 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”; 
 

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości  106.327.482,09 zł 
 w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie 85.853.072,63 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 20.474.409,46 zł 

  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

realizowanych przez powiat w kwocie 8.553.463,08 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych 
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej w kwocie 165.300 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych 
powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu 
państwa w kwocie 3.454.643,76 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki związane z realizacją  zadań inwestycyjnych  
i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanych przez powiat 

w kwocie  100.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki ze środków otrzymanych z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 

powiatu w kwocie 105.288 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją 
dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty 
oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego  
stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 

kwocie 374.619 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc 
finansową udzielanych między jednostkami samorządu 



terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych w kwocie  416.927 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z 
realizacją zadań j.s.t.  w kwocie     3.068.771,83 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 w kwocie   2.692.029,01 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki ze środków otrzymanych z państwowych funduszy 
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych w kwocie  3.376.455,06 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie   4.425.485 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały 

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony 
środowiska w kwocie   252.980 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały 

- wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 87.290,80 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 
 

3. Wydatki bieżące w kwocie 85.853.072,63 zł obejmują: 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.311.908,77 zł 
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.369.815,80 zł 

 

2) dotacje na zadania bieżące  3.087.986,05 zł 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.323.814,49 zł 
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części 
związanej z realizacją zadań j.s.t.  2.828.754,68 zł 

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do 
spłaty w danym roku budżetowym  1.545.182,26 zł 

6) obsługę długu j.s.t.  385.610,58 zł. 
 

4. Wydatki majątkowe w kwocie 20.474.409,46 zł obejmują wydatki na: 
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.974.409,46 zł; 
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.500.000,00 zł. 

 



5. Ustala się wykaz zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu        
Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.425.485,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8  
do niniejszej uchwały.”; 
 

3) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2021 rok – 

wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 
4) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków 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 567/21 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 09 września 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  

Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok 

 

I. Zwiększa się plan dochodów         o kwotę                            5.702,00 zł 
Dział 851 –Ochrona zdrowia      o kwotę 5.702,00 zł 
Rozdział 85156– Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę  5.702,00 zł 
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma  
Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.276.2021.6. 

z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego 

oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem  
ubezpieczenia zdrowotnego.  

 

II. Zwiększa się plan wydatków       o kwotę                           39.796,00 zł 
Dział 750 –Administracja publiczna      o kwotę 5.000,00 zł 
Rozdział 75020– Starostwa powiatowe    o kwotę  5.000,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa  
z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej.  
 

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa     o kwotę 7.926,00 zł 
Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej     o kwotę  7.926,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków KP PSP 

z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe z tytułu zastępstw 

za nieobecnych z powodu choroby strażaków.  
 

Dział 801 –Oświata i wychowanie      o kwotę 18.498,00 zł 
Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne      o kwotę  970,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków ZSS celem zabezpieczenia  
środków na konserwacje urządzeń, drobne usługi remontowe 

oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
Rozdział 80115– Technika      o kwotę  12.500,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia  
środków na koszty ogrzewania oraz drobne remonty i naprawy 

urządzeń w łącznej kwocie 8.000 zł.  
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem 

na wkład własny dot. projektu Aktywna tablica w kwocie 

4.500 zł.  



Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące  o kwotę  4.078,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w związku z realizacją 

utworzenia wirtualnej strzelnicy.   

Rozdział 80195– Pozostała działalność  o kwotę  950,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w ramach projektu 

Zabudowa sucha – sięgając po nowe z przeznaczeniem  

na koszty wykonania testu antygenowego na obecność 

Sars-Co-V-2 u 5 uczestników wyjazdu.    
 

Dział 851 –Ochrona zdrowia      o kwotę 8.372,00 zł 
Rozdział 85156– Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę  8.372,00 zł 
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma  

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.276.2021.6. 

z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego 

oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem  
ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 5.702 zł.  
Przeniesienia w planie wydatków zadań zleconych 

z planu Domu Dziecka w Górze do planu PUP  
w kwocie 2.670 zł  z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia  
zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem  
ubezpieczenia zdrowotnego.  

 

 

III. Zmniejsza się plan wydatków          o kwotę                    34.094,00 zł 
Dział 750 –Administracja publiczna      o kwotę 5.000,00 zł 
Rozdział 75020– Starostwa powiatowe    o kwotę  5.000,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa  
z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej.  
 

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa     o kwotę 7.926,00 zł 
Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej     o kwotę  7.926,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków KP PSP 

z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe z tytułu zastępstw 

za nieobecnych z powodu choroby strażaków.  
 

Dział 801 –Oświata i wychowanie      o kwotę 18.498,00 zł 
Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne      o kwotę  670,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków ZSS celem zabezpieczenia  
środków na konserwacje urządzeń, drobne usługi remontowe 

oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
Rozdział 80115– Technika      o kwotę  8.000,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia  
środków na koszty ogrzewania oraz drobne remonty i naprawy 

urządzeń w łącznej kwocie 8.000 zł.  
 



Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące  o kwotę  4.078,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 w związku z realizacją 

utworzenia wirtualnej strzelnicy.   

Rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne      o kwotę  300,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków ZSS celem zabezpieczenia  
środków na konserwacje urządzeń, drobne usługi remontowe 

oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
Rozdział 80146– Dokształcanie i doskonalenia 
nauczycieli  o kwotę  4.500,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem 

na wkład własny dot. projektu Aktywna tablica w kwocie 

4.500 zł.  
Rozdział 80195– Pozostała działalność  o kwotę  950,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w ramach projektu 

Zabudowa sucha – sięgając po nowe z przeznaczeniem  

na koszty wykonania testu antygenowego na obecność 

Sars-Co-V-2 u 5 uczestników wyjazdu.    
 

Dział 851 –Ochrona zdrowia      o kwotę 2.670,00 zł 
Rozdział 85156– Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę  2.670,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków zadań zleconych 

z planu Domu Dziecka w Górze do planu PUP  
z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia  
zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem  

ubezpieczenia zdrowotnego.  

 

 

 

Za Zarząd  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmiany w planie dochodów na 2021 rok 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 567/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 września 2021 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
851 Ochrona zdrowia 920 373,96 5 702,00 926 075,96

85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

900 062,00 5 702,00 905 764,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

900 062,00 5 702,00 905 764,00

Zlecone 900 062,00 5 702,00 905 764,00

Razem: 100 027 941,69 5 702,00 100 033 643,69

BeSTia Strona 1 z 1



Zmiany w planie wydatków na 2021 rok 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 567/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 września 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
750 Administracja publiczna 7 831 933,00 0,00 7 831 933,00

75020 Starostwa powiatowe 6 711 176,00 0,00 6 711 176,00
4300 Zakup usług pozostałych 657 606,00 5 000,00 662 606,00

Własne 657 606,00 5 000,00 662 606,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 32 000,00 -5 000,00 27 000,00

Własne 32 000,00 -5 000,00 27 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 847 728,00 0,00 4 847 728,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 835 728,00 0,00 4 835 728,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 084 061,00 -7 926,00 3 076 135,00

Zlecone 3 084 061,00 -7 926,00 3 076 135,00

4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz
funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 74 279,00 7 926,00 82 205,00

Zlecone 74 279,00 7 926,00 82 205,00
801 Oświata i wychowanie 41 280 086,18 0,00 41 280 086,18

80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 128 133,00 300,00 6 128 433,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 920,00 10 920,00

Własne 10 000,00 920,00 10 920,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 -500,00 4 500,00

Własne 5 000,00 -500,00 4 500,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 -100,00 900,00

Własne 1 000,00 -100,00 900,00
4480 Podatek od nieruchomości 150,00 -70,00 80,00

Własne 150,00 -70,00 80,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 4 500,00 50,00 4 550,00

Własne 4 500,00 50,00 4 550,00
80115 Technika 16 059 601,65 4 500,00 16 064 101,65

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 216 027,24 -8 000,00 208 027,24
Własne 216 027,24 -8 000,00 208 027,24

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 38 600,00 4 500,00 43 100,00
Własne 38 600,00 4 500,00 43 100,00
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4260 Zakup energii 295 669,50 5 000,00 300 669,50
Własne 295 669,50 5 000,00 300 669,50

4270 Zakup usług remontowych 35 400,00 3 000,00 38 400,00
Własne 35 400,00 3 000,00 38 400,00

80120 Licea ogólnokształcące 11 281 221,22 0,00 11 281 221,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 607,00 4 078,00 123 685,00

Własne 119 607,00 4 078,00 123 685,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 227 778,00 -4 078,00 223 700,00

Własne 227 778,00 -4 078,00 223 700,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 828 217,00 -300,00 1 827 917,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 -300,00 1 700,00
Własne 2 000,00 -300,00 1 700,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 154 002,40 -4 500,00 149 502,40

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 102 880,00 -4 500,00 98 380,00

Własne 102 880,00 -4 500,00 98 380,00
80195 Pozostała działalność 831 876,96 0,00 831 876,96

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 -46,00 9 954,00
Własne 10 000,00 -46,00 9 954,00

4281 Zakup usług zdrowotnych 0,00 950,00 950,00
Własne 0,00 950,00 950,00

4431 Różne opłaty i składki 2 000,00 -904,00 1 096,00
Własne 2 000,00 -904,00 1 096,00

851 Ochrona zdrowia 7 348 245,08 5 702,00 7 353 947,08

85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

900 062,00 5 702,00 905 764,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 900 062,00 5 702,00 905 764,00
Zlecone 900 062,00 5 702,00 905 764,00

Razem: 106 321 780,09 5 702,00 106 327 482,09
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