
 

 

   

UCHWAŁA NR LIV/323/22 

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

 z dnia 17 maja 2022 r.  

  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r. 

 
 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-4, pkt 6, art. 216-217, 

art. 235-237 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 XLIX/288/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r. zmienionej uchwałami 

nr: 

- 653/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 stycznia 2022 r. 

 - 657/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. 

 - L/303/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.  

 - nr 667/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 stycznia 2022 r.  

 - nr 672/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 lutego 2022 r.  

 - nr 675/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 lutego 2022 r. 

 - nr 676/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 lutego 2022 r. 

 - nr LII/311/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 marca 2022 r.  

 - nr 690/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 marca 2022 r.  

 - nr LII/317/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 kwietnia 2022 r.  

 - nr 700/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 kwietnia 2022 r.  

 - nr 701/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

 - nr 702/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r.  

 - nr LIII/320/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.  

 - nr 707/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.  

 - nr 711/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 maja 2022 r.  

 wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) §2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości  103.698.891,91 zł 

 w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie 88.512.998,57 zł 

- wydatki majątkowe w kwocie 15.185.893,34 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 8.972.689 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 68.640 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 2.245.289 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 163.256 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  1.149.600 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  713.372,64 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  2.322.797,02 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

- wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 81.258,36 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały 

- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w kwocie   3.000.000 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały 

- wydatki ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania 

lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,  

w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem 

zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w 

kwocie 2.513.920 zł 



 

 

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały 

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony 

środowiska w kwocie   232.980 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

3. Wydatki bieżące w kwocie 88.512.998,57 zł obejmują: 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.875.263,66 zł 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.011.770,48 zł 

 

2) dotacje na zadania bieżące  3.582.604,41 zł 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.305.716,00 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.  474.997,34 zł 

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do 

spłaty w danym roku budżetowym  1.856.592,60 zł 

6) obsługę długu j.s.t.  406.054,08 zł. 

 

4. Wydatki majątkowe w kwocie 15.185.893,34 zł obejmują wydatki na: 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.892.893,34 zł; 

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 293.000,00 zł. 

 

5.Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji 

Strategicznych  w 2022 roku w kwocie 631.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 

do niniejszej uchwały. 

6. Ustala się wykaz zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, zgodnie  

z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 

7. Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 81.258,36 zł, zgodnie  

z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 

8. Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w celu 

finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,  

w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w kwocie 2.513.920,00 zł zgodnie  

z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały”; 

 

 



 

 

2) §4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§4. Deficyt budżetu w kwocie -7.086.399,88 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami,  

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.875.117,01 zł,  przychodami  

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach   

w kwocie 3.000.000,00 zł oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego  z udziałem tych środków w kwocie 211.282,87 zł.”; 

 

3) §5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 9.806.399,88 zł i rozchody budżetu w łącznej 

kwocie 2.720.000 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”; 

 

4) §6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 

15.185.893,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”; 

 

5) § 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 

4.500.000,00 zł, z tego: 

-  3.000.000,00 zł na finansowanie przejściowego deficytu budżetu; 

- 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.”; 

 

6)  w § 11 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:  

„4) zaciągania kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów”; 

 

7) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2022 rok – wprowadza 

się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

8) w wymienionym w § 4 załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku    

– wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

9) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2022 rok – 

wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                            

      Wiceprzewodniczący                                            

                                                                                                 Rady Powiatu 
 

                                                                              

                                                                                        Teodor Grobelny  



Zmiany w planie wydatków na 2022 rok 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/323/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 maja 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 10 779 466,46 -860 000,00 9 919 466,46

60014 Drogi publiczne powiatowe 10 779 466,46 -860 000,00 9 919 466,46
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 967 271,00 -860 000,00 7 107 271,00

Własne 7 967 271,00 -860 000,00 7 107 271,00

Razem: 104 558 891,91 -860 000,00 103 698 891,91
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Zmiany w planie przychodów na 2022 rok 
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/323/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 maja 2022 r. 

Paragraf Treść Po zmianieZmianaPrzed zmianą

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z

 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

 

ustawach

3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

0,00 0,00 0,00

906

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 
rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na

 

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych

 

środków

211 282,87 0,00 211 282,87

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4 825 117,01 120 000,00 4 945 117,01

951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 
publicznych 150 000,00 0,00 150 000,00

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 480 000,00 - 980 000,00 1 500 000,00

Razem: 9806399,8800Razem: 10666399,8800 Razem: -860000,0000



Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIV/323/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 maja 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 7 969 966,46 -860 000,00 7 109 966,46

60014 Drogi publiczne powiatowe 7 969 966,46 -860 000,00 7 109 966,46
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 967 271,00 -860 000,00 7 107 271,00

Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Bema w
Jarocinie 72 447,00 0,00 72 447,00

Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w
Żerkowie 56 404,00 0,00 56 404,00

Bezpieczne przejście dla pieszych przy przedszkolu na ul.
Mickiewicza w Żerkowie 66 600,00 0,00 66 600,00

Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul.
Mickiewicza z ul. Cmentarną w Żerkowie 66 100,00 0,00 66 100,00

Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul.
Żerkowskiej z ul. Maratońską w Jarocinie 62 782,00 0,00 62 782,00

Bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole na ul.
Powstańców Wlkp. w Wilkowyi 63 000,00 0,00 63 000,00

Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem na
ul. Radlińskiej w Mieszkowie 266 600,00 0,00 266 600,00

Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem przy
przystanku autobusowym na ul. Siedlemińskiej w Jarocinie 198 000,00 0,00 198 000,00

Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem przy
skrzyżowaniu ul. Siedlemińskiej z ul. Sadową w Jarocinie 153 000,00 0,00 153 000,00

Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w
Paruchowie 339 428,00 0,00 339 428,00

Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w
Prusach 191 000,00 0,00 191 000,00

Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w
Roszkowie 139 800,00 0,00 139 800,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków-
Bieździadów 70 000,00 0,00 70 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3741P Radlin-Radliniec 45 000,00 0,00 45 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4182P Jaraczewo-Gola-
Niedźwiady 120 000,00 0,00 120 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek 870 000,00 -860 000,00 10 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P Kotlin-Wilcza 45 000,00 0,00 45 000,00
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Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze 4 100 000,00 0,00 4 100 000,00
Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego
polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych 631 000,00 0,00 631 000,00

Przebudowa dróg powiatowych polegająca na dobudowie
chodników 400 000,00 0,00 400 000,00

Przejście dla pieszych w Prusach 11 110,00 0,00 11 110,00

6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
dotyczące wydatków majątkowych 2 695,46 0,00 2 695,46

Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania dla
zadania "Bezpieczne przejście dla pieszych na ul.
Jarocińskiej w Żerkowie"

17,42 0,00 17,42

Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania dla
zadania "Bezpieczne przejście dla pieszych przy
skrzyżowaniu ul. Żerkowskiej z ul. Maratońską w
Jarocinie"

1 304,84 0,00 1 304,84

Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania dla
zadania "Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z
chodnikiem w Roszkowie"

1 373,20 0,00 1 373,20

700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00 0,00 200 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 0,00 200 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 200 000,00
Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego
polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych - podział,
wyceny oraz wykup nieruchomości

200 000,00 0,00 200 000,00

710 Działalność usługowa 5 842,50 0,00 5 842,50
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 842,50 0,00 5 842,50

6150

Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego
na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego –
kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2
ustawy

5 842,50 0,00 5 842,50

Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami,
modułu Generatora rastrów do Systemu Informacji
Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz
zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe

5 842,50 0,00 5 842,50

750 Administracja publiczna 29 600,00 0,00 29 600,00
75020 Starostwa powiatowe 29 600,00 0,00 29 600,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 600,00 0,00 29 600,00
Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i
oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów
ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony
gruntów rolnych

29 600,00 0,00 29 600,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 0,00 100 000,00
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75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 100 000,00 0,00 100 000,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 100 000,00 0,00 100 000,00

Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-
gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Jarocinie

100 000,00 0,00 100 000,00

851 Ochrona zdrowia 7 608 500,31 0,00 7 608 500,31
85111 Szpitale ogólne 7 394 839,08 0,00 7 394 839,08

6030
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na
uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i
innych instytucji finansowych

293 000,00 0,00 293 000,00

Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki ,,Szpital
Powiatowy w Jarocinie'' Sp. z o.o. 293 000,00 0,00 293 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 409 935,00 0,00 3 409 935,00
Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. 3 409 935,00 0,00 3 409 935,00

6230

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych

3 691 904,08 0,00 3 691 904,08

Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do
podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące
poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie
przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie

3 691 904,08 0,00 3 691 904,08

85195 Pozostała działalność 213 661,23 0,00 213 661,23

6639

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

213 661,23 0,00 213 661,23

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,
powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w
narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie
sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi
samorządu województwa

213 661,23 0,00 213 661,23

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24 714,07 0,00 24 714,07
85395 Pozostała działalność 24 714,07 0,00 24 714,07

6667

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące
wydatków majątkowych

23 341,06 0,00 23 341,06

Zwrot dotacji dot. projektu Podniesienie jakości kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Jarocinie

22 768,66 0,00 22 768,66
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Zwrot dotacji dot. projektu Podniesienie jakości kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych
w Tarcach

572,40 0,00 572,40

6669

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące
wydatków majątkowych

1 373,01 0,00 1 373,01

Zwrot dotacji dot. projektu Podniesienie jakości kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Jarocinie

1 339,34 0,00 1 339,34

Zwrot dotacji dot. projektu Podniesienie jakości kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych
w Tarcach

33,67 0,00 33,67

855 Rodzina 107 270,00 0,00 107 270,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 107 270,00 0,00 107 270,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 270,00 0,00 107 270,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej 107 270,00 0,00 107 270,00

Razem: 16 045 893,34 -860 000,00 15 185 893,34
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 Uzasadnienie 

do Uchwały nr LIV/323/22 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 17 maja 2022 r.  

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  

Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok 

 

 

I. Zmniejsza się plan wydatków             o kwotę                  860.000,00 zł 
Dział 600 –  Transport i łączność  o kwotę 860.000,00 zł 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe           o kwotę  860.000,00 zł 
Zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania  

Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek, 

wynikające z faktu otwarcia ofert  

w przetargu nieograniczonym i zabezpieczeniu środków 

na realizację zadania stanowiących wkład własny 

w roku 2023.  

 

II. Zwiększa się plan przychodów             o kwotę               120.000,00 zł 
 

§ 950–  Wolne środki o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy                   o kwotę                          120.000,00 zł 
 

III. Zmniejsza się plan przychodów             o kwotę            980.000,00 zł 
§ 952–  Przychody z zaciągniętych pożyczek  

i kredytów na rynku krajowym    o kwotę                    980.000,00 zł 
W 2022 roku wszczęto postępowanie przetargowe 

na Przebudowę drogi powiatowej nr 4184P Zalesie – Osiek.  

Płatność za tę inwestycję zostaje przeniesiona na 2023 rok.  

Dzięki temu powiat może uwolnić zapisane dotychczas 

w budżecie 2022 roku środki własne i przeznaczyć  

je na spłatę zaciągniętych zobowiązań,  

a kredyt w kwocie 980 tys. przenieść na przyszły rok. 

Podpisana umowa kredytu umożliwia przeniesienie 

niewykorzystanych transz na lata kolejne. Możliwe  

jest zatem przeniesienie nieuruchomionej części kredytu  

z 2022 roku, na rok 2023 w kwocie 980.000 zł  

z przeznaczeniem na spłaty w przyszłym roku. 

 

Za Zarząd  


