
   

UCHWAŁA NR 572/21 

ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

z dnia 20 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, art. 214 pkt 1, art. 215, 

art. 216 ust. 2, art. 235–237, art. 257 pkt 1-3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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.  
 - nr 567/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 września 2021 r.  
 wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„§1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 100.114.743,69 zł 



w tym: 

- dochody bieżące w kwocie 91.544.389,00 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 8.590.463,08 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  106.408.582,09 zł 
 w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie 85.934.172,63 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 8.590.463,08 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 85.934.172,63 zł obejmują: 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.388.808,77 zł 
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.369.815,80 zł 

 

2) dotacje na zadania bieżące  3.092.186,05 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) § 7 otrzymuje następujące brzmienie: 
„§7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 594.714,08 zł; 
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 

 4.349.075,05 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”; 
 

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

wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 
5) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2021 rok – 

wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 
6) wymieniony w § 7 załącznik nr 5 - dotacje udzielane z budżetu powiatu – 

otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

 
 Przewodniczący 

 Zarządu Powiatu 
 

 

 Lidia Czechak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały nr 572/21 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 20 września 2021 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  

Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok 

 

I. Zwiększa się plan dochodów         o kwotę                          81.100,00 zł 
Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa     o kwotę 35.600,00 zł 
Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej     o kwotę  35.600,00 zł 
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma  
Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.279.2021.6. 

z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia motywacyjnego 

strażakom pełniącym służbę w KP PSP w Jarocinie.   
 

Dział 758 –Różne rozliczenia      o kwotę 44.100,00 zł 
Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego      o kwotę  44.100,00 zł 
Zwiększenie planu na podstawie pisma nr ST5.4751.10.2021.6p 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających 

uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości 
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości  
narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. 
 

Dział 852 – Pomoc społeczna      o kwotę 1.400,00 zł 
Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie      o kwotę  1.400,00 zł 
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma  
Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2021.6. 

z przeznaczeniem na realizacje programów oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie.    

 

 

 

II. Zwiększa się plan wydatków       o kwotę                         123.624,00 zł 



Dział 750 –Administracja publiczna      o kwotę 6.000,00 zł 
Rozdział 75075– Promocja jednostek  

samorządu terytorialnego  o kwotę  6.000,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa  
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych  
z organizacją Gali Powiatu Jarocińskiego.  
Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa     o kwotę 36.950,00 zł 
Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej     o kwotę  36.950,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków KP PSP 

z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych oraz  
koszty badań urządzeń przeprowadzanych przez UTD  
w łącznej kwocie 1.350 zł.  
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma  
Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.279.2021.6. 

z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia motywacyjnego 

strażakom pełniącym służbę w KP PSP w Jarocinie.   
w kwocie 35.600 zł 
 

Dział 801 –Oświata i wychowanie      o kwotę 79.274,00 zł 
Rozdział 80115– Technika      o kwotę  41.858,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia  
środków na zakup tablic szkolnych kwocie 1.500 zł.   
Przeniesienia w planie ZSP2 celem zabezpieczenia środków na  
koszty usług w kwocie 12.019 zł. 
Zwiększenie planu na podstawie pisma nr ST5.4751.10.2021.6p 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających 

uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości 
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości  
narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego: 
- plan ZSP1 +20.300 zł, 
- plan ZSP2 +8.039 zł. 
Rozdział 80117– Branżowe szkoły I i II stopnia   o kwotę  14.349,00 zł 
Zwiększenie planu na podstawie pisma nr ST5.4751.10.2021.6p 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających 

uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności  
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości  
narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego: 
- ZSP2 +2.110 zł  
Przeniesienia w planie ZSP2 celem zabezpieczenia środków na  
koszty usług w kwocie 12.239 zł. 
Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące  o kwotę  20.567,00 zł 
Zwiększenie planu na podstawie pisma nr ST5.4751.10.2021.6p 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających 



uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności  
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości  
narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego: 

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące  +4.200 zł, 
- ZSP1 +4.200 zł, 
- ZSP2 +5.251zł.  
Przeniesienia w planie ZSP2 celem zabezpieczenia środków na  
koszty usług w kwocie 6.916 zł. 

Rozdział 80152– Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach 
innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, 
szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia 
i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz 
szkołach artystycznych o kwotę  2.500,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia  
środków na zakup stolików jednoosobowych. 
 

Dział 852 – Pomoc społeczna      o kwotę 1.400,00 zł 
Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie      o kwotę  1.400,00 zł 
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma  
Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2021.6. 

z przeznaczeniem na realizacje programów oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie.    

 

 

 

III. Zmniejsza się plan wydatków          o kwotę                    42.524,00 zł 
Dział 750 –Administracja publiczna      o kwotę 6.000,00 zł 
Rozdział 75075– Promocja jednostek  

samorządu terytorialnego  o kwotę  6.000,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa  
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych  
z organizacją Gali Powiatu Jarocińskiego.  
 

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa     o kwotę 1.350,00 zł 
Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej     o kwotę  1.350,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków KP PSP 

z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych oraz  
koszty badań urządzeń przeprowadzanych przez UTD. 
 



Dział 801 –Oświata i wychowanie      o kwotę 35.174,00 zł 
Rozdział 80115– Technika      o kwotę  16.019,00 zł 
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 celem zabezpieczenia  
środków na zakup tablic szkolnych oraz stolików jednoosobowych 

w łącznej kwocie 4.000 zł.   
Przeniesienia w planie ZSP2 celem zabezpieczenia środków na  
koszty usług w kwocie 12.019 zł. 
Rozdział 80117– Branżowe szkoły I i II stopnia   o kwotę  12.239,00 zł 
Przeniesienia w planie ZSP2 celem zabezpieczenia środków na  
koszty usług. 
Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące  o kwotę  6.916,00 zł 
Przeniesienia w planie ZSP2 celem zabezpieczenia środków na  
koszty usług. 
 

 

 

 

Za Zarząd  
 

 

 

 



Zmiany w planie dochodów na 2021 rok 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 572/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 września 2021 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 837 140,03 35 600,00 4 872 740,03

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 836 846,00 35 600,00 4 872 446,00

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

4 835 728,00 35 600,00 4 871 328,00

Zlecone 4 835 728,00 35 600,00 4 871 328,00
758 Różne rozliczenia 46 819 930,00 44 100,00 46 864 030,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 40 316 096,00 44 100,00 40 360 196,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 316 096,00 44 100,00 40 360 196,00
Własne 40 316 096,00 44 100,00 40 360 196,00

852 Pomoc społeczna 9 301 629,09 1 400,00 9 303 029,09
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 580,00 1 400,00 10 980,00

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

9 580,00 1 400,00 10 980,00

Zlecone 9 580,00 1 400,00 10 980,00

Razem: 100 033 643,69 81 100,00 100 114 743,69
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Zmiany w planie wydatków na 2021 rok 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 572/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 207 103,00 0,00 207 103,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 6 000,00 11 000,00

Własne 5 000,00 6 000,00 11 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 164 000,00 -6 000,00 158 000,00

Własne 164 000,00 -6 000,00 158 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 847 728,00 35 600,00 4 883 328,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 835 728,00 35 600,00 4 871 328,00

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i
funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 785 741,00 35 600,00 821 341,00

Zlecone 785 741,00 35 600,00 821 341,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 165 284,00 -1 350,00 163 934,00

Zlecone 165 284,00 -1 350,00 163 934,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 1 000,00 1 800,00

Zlecone 800,00 1 000,00 1 800,00
4430 Różne opłaty i składki 550,00 350,00 900,00

Zlecone 550,00 350,00 900,00
801 Oświata i wychowanie 41 280 086,18 44 100,00 41 324 186,18

80115 Technika 16 064 101,65 25 839,00 16 089 940,65
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 196 700,71 23 727,00 11 220 427,71

Własne 11 196 700,71 23 727,00 11 220 427,71
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 045 142,00 3 988,00 2 049 130,00

Własne 2 045 142,00 3 988,00 2 049 130,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 251 984,00 531,00 252 515,00

Własne 251 984,00 531,00 252 515,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 863,00 -4 000,00 111 863,00

Własne 115 863,00 -4 000,00 111 863,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 43 100,00 1 500,00 44 600,00

Własne 43 100,00 1 500,00 44 600,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 8 227,00 -3 000,00 5 227,00

Własne 8 227,00 -3 000,00 5 227,00
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4300 Zakup usług pozostałych 220 950,00 12 019,00 232 969,00
Własne 220 950,00 12 019,00 232 969,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 789,00 -3 400,00 11 389,00
Własne 14 789,00 -3 400,00 11 389,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 12 820,00 -4 573,00 8 247,00

Własne 12 820,00 -4 573,00 8 247,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 6 182,50 -1 046,00 5 136,50

Własne 6 182,50 -1 046,00 5 136,50
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 102 196,00 93,00 102 289,00

Własne 102 196,00 93,00 102 289,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 3 725 668,00 2 110,00 3 727 778,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 526 385,00 1 769,00 2 528 154,00
Własne 2 526 385,00 1 769,00 2 528 154,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 496 038,00 278,00 496 316,00
Własne 496 038,00 278,00 496 316,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 76 211,00 39,00 76 250,00
Własne 76 211,00 39,00 76 250,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 523,00 -490,00 33,00
Własne 523,00 -490,00 33,00

4300 Zakup usług pozostałych 73 032,00 12 239,00 85 271,00
Własne 73 032,00 12 239,00 85 271,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 332,00 -3 420,00 1 912,00
Własne 5 332,00 -3 420,00 1 912,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 10 501,00 -6 991,00 3 510,00

Własne 10 501,00 -6 991,00 3 510,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1 338,00 -1 338,00 0,00

Własne 1 338,00 -1 338,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 46 581,00 24,00 46 605,00

Własne 46 581,00 24,00 46 605,00
80120 Licea ogólnokształcące 11 281 221,22 13 651,00 11 294 872,22

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty 693 402,00 4 200,00 697 602,00

Własne 693 402,00 4 200,00 697 602,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 199 881,18 7 910,00 7 207 791,18

Własne 7 199 881,18 7 910,00 7 207 791,18
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 311 571,00 1 299,00 1 312 870,00
Własne 1 311 571,00 1 299,00 1 312 870,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 178 842,00 182,00 179 024,00
Własne 178 842,00 182,00 179 024,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 6 945,24 -500,00 6 445,24
Własne 6 945,24 -500,00 6 445,24

4300 Zakup usług pozostałych 136 729,00 6 916,00 143 645,00
Własne 136 729,00 6 916,00 143 645,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 041,30 -2 620,00 11 421,30
Własne 14 041,30 -2 620,00 11 421,30

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 11 586,00 -3 796,00 7 790,00

Własne 11 586,00 -3 796,00 7 790,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 59 376,00 60,00 59 436,00

Własne 59 376,00 60,00 59 436,00

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,
branżowych szkołach I i II stopnia i klasach
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz
szkołach artystycznych

461 690,50 2 500,00 464 190,50

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 603,00 2 500,00 5 103,00
Własne 2 603,00 2 500,00 5 103,00

852 Pomoc społeczna 10 744 859,37 1 400,00 10 746 259,37
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 580,00 1 400,00 10 980,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 100,00 1 400,00 10 500,00
Zlecone 9 100,00 1 400,00 10 500,00

Razem: 106 327 482,09 81 100,00 106 408 582,09
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Dział Rozdział § Treść Celowe Celowe Podmiotowe 

010 01008 2830

Dotacje celowe z budzetu na 

finansowanie lub dofinasnowanie 

zadań zleocnych do realizacji 
pozostałym jednosktom nie 

zaliczanym do sektora finansów 
publicznych 

0,00 20 000,00 0,00

600 60001 2710

Dotacje celowa na pomoc 

finansową udzielaną między 
jendostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących  

112 000,00 0,00 0,00

600 60014 2310

Dotacje celowe przekazane gminie 

na zadania bieżące realizowane na 
pdstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

135 000,00 0,00 0,00

755 75515 2360

Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie 

lub dofinasnowanie zadań 
zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 
działalnośc pożytku publicznego

0,00 126 060,00 0,00

801 80116 2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 
0,00 0,00 367 295,00

801 80120 2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 
0,00 0,00 697 602,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00

Przedmiotowe 

0,00 0,00 0,00

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Jarocińskiego w 2021 roku 

Dotacje dla jednostek sekt. Finans. Publ.  Dotacje dla jednostek spoza sekt. Finans. Publ. 

Podmotowe Przedmiotowe 

Załącznik nr 3 Do Uchwały nr 572/21  Zarządu Powiatu Jarocińskieo z dnia 20 września 2021 r. 



851 85111 6230

Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinasnowanie 

kosztów realziacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jendostek 

niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych

0,00 1 636 300,00 0,00

851 85149 2360

Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie 

lub dofinasnowanie zadań 
zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 
działalnośc pożytku publicznego

0,00 3 200,00 0,00

851 85195 6639

Dotacje celowe przekazane do 

samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na pdostawie 

porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 

terytorialnego 

215 303,08 0,00 0,00

852 85203 2360

Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie 

lub dofinasnowanie zadań 
zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 
działalnośc pożytku publicznego

0,00 1 058 422,38 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



852 85295 2360

Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie 

lub dofinasnowanie zadań 
zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 
działalnośc pożytku publicznego

0,00 3 000,00 0,00

853 85311 2320

Dotacje celowe przezkazane dla 

powiatu na zdania bieżące 
realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 

terytorialnelego 

2 411,00 0,00 0,00

853 85311 2360

Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie 

lub dofinasnowanie zadań 
zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 
działalnośc pożytku publicznego

0,00 6 700,00 0,00

853 85311 2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
jednostek niezliczanych do sektora 

finansów publicznych 
0,00 0,00 2 411,00

853 85311 2820

Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom

0,00 125 354,67 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



854 85412 2360

Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie 

lub dofinasnowanie zadań 
zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 
działalnośc pożytku publicznego

0,00 34 000,00 0,00

854 85417 2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 
0,00 0,00 84 830,00

900 90026 2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu 
dla jednostek niezalcizanych do 

sektora finansów publicznych
0,00 0,00 0,00

921 92105 2360

Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie 

lub dofinasnowanie zadań 
zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 
działalnośc pożytku publicznego

0,00 61 700,00 0,00

921 92116 2310

Dotacje celowe przekazane gminie 

na zadania bieżące realizowane na 
pdstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

130 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 60 000,00

0,00 0,00 0,00



926 92605 2360

Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie 

lub dofinasnowanie zadań 
zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 
działalnośc pożytku publicznego

0,00 62 200,00 0,00

594 714,08 3 136 937,05 1 152 138,00

594 714,08 4 349 075,05

4 943 789,13

RAZEM 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 60 000,00


