
UCHWAŁA NR XXVI/198/2021 
RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 29 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 920) oraz art. 212 i art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2021r. poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XV/189/2020 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr 481/2021 Zarządu Powiatu 
Tureckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniajacej uchwałe w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 
2021 rok, dokonuje się następujących zmian: 

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„ § 1.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości, 
 zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: 

94.514.730,00 

a) dochody bieżące 92.957.567,00 
b) dochody majątkowe 1.557.163,00 
2. W dochodach ogółem:  
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 A wynoszą, w tym: 

9.244.215,00 

- realizowane na podstawie ustaw 9.228.045,00 
- realizowane na podstawie porozumień 16.170,00 
  
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 B wynoszą                       

 
 

421.339,00” 
  
2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: 

102.558.918,00 

a) wydatki bieżące 92.300.562,93 
b) wydatki majątkowe 10.258.355,07 
  
2. W wydatkach ogółem:  
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 A wynoszą 

 
9.244.215,00 

 w tym:  
- realizowane na podstawie ustaw     9.228.045,00 
- realizowane na podstawie porozumień 16.170,00 
  
b)  wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 B wynoszą         

421.339,00” 

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 8.044.188,00 pokrywa się 
przychodami 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, wolnymi środkami, 
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku 
krajowym. 
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2. Uchwala się przychody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:  - § 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 - 5.059.060,32 zł,  - § 950 - wolne środki, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.185.127,68 zł,  - § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek 
i kredytów na rynku krajowym - 4.000.000,00 zł.  Uchwala się rozchody budżetu w następujących podziałkach 
klasyfikacji:  - § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.200.000,00 zł." 

4. Dodaje się § 6a do uchwały w brzmieniu:   "Ustala się przychody pochodzące z niewykorzystanych 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.059.060,32 zł z przeznaczeniem na 
zadania inwestycyjne pn.: 

- Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” 
- w kwocie 5.048.550,00  zł, 

- Zakup ambulansu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” - 
w kwocie  - 10.510,32 zł. 

5. w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.507.442,00 zł. 
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji: 

  zwiększenie zmniejszenie 

    
1) Dz. 600 rozdz. 60095 1 000,00 0,00 
 § 0690 1 000,00 0,00 
    
2) Dz. 700 rozdz. 70005 134,00 0,00 
 § 0550 100,00 0,00 
 § 0970 34,00 0,00 
    
3) Dz. 710 rozdz. 71012 60 000,00 0,00 
 § 0690 60 000,00 0,00 
    
3) Dz. 750 rozdz. 75020 352,00 0,00 
 § 0940 352,00 0,00 
    
4) Dz. 758 rozdz. 75801 0,00 212 189,00 
 § 2920 0,00 212 189,00 
    
5) Dz. 758 rozdz. 75832 0,00 69,00 
 § 2920 0,00 69,00 
    
6) Dz. 801 rozdz. 80115 702 180,00 0,00 
 § 2057 137 484,27 0,00 
 § 2059 9 532,73 0,00 
 § 6207 555 163,00 0,00 
    
7) Dz. 801 rozdz. 80120 2 344,00 0,00 
 § 0940 2 344,00 0,00 
    
8) Dz. 801 rozdz. 80195 786 080,50 0,00 
 § 2057 132 812,00 0,00 
 § 2701 617 332,19 0,00 
 § 2709 35 936,31 0,00 
    
9) Dz. 851 rozdz. 85156 109 737,00 0,00 
 § 2110 109 737,00 0,00 
    
10) Dz. 853 rozdz. 85324 9 054,00 0,00 
 § 0970 9 054,00 0,00 
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11) Dz. 853 rozdz. 85333 1 968,00 0,00 
 § 2690 1 968,00 0,00 
    
12) Dz. 855 rozdz. 85508 9 616,50 0,00 
 § 0940 1 992,50 0,00 
 § 2320 7 624,00 0,00 
    
13) Dz. 855 rozdz. 85510 34 059,00 0,00 
 § 2320 34 059,00 0,00 
    
14) Dz. 921 rozdz. 92195 3 175,00 0,00 
 § 2950 3 175,00 0,00 

   

Ogółem:       1.719.700,00   212.258,00 

6. w załączniku Nr 1A do uchwały „Dochody - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia 
dochodów o kwotę 109.737,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:  

  zwiększenie zmniejszenie 

    
1) Dz. 851 rozdz. 85156 109 737,00 0,00 

 § 2110 109 737,00 0,00 
    

Ogółem:             109.737,00   0,00 

7. w załączniku Nr 1B do uchwały „Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów 
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 
41.683,- zł. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji: 

a) w dz. 855 rozdz. 85508 § 2320 kwotę 158.274,00 zł zwiększa się o 7.624,- zł do kwoty 165.898,- zł, 

b) w dz. 855 rozdz. 85510 § 2320 kwotę 221.382,00 zł zwiększa się o 34.059,- zł do kwoty 255.441,- zł. 

8. w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4.248.370,00 zł. 
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:  

  zwiększenie zmniejszenie 

    
1) Dz. 020 rozdz. 02001 24 200,00 0,00 

 § 3030 3 200,00 0,00 

 § 4300 21 000,00 0,00 

    
2) Dz. 600 rozdz. 60002 47 355,00 0,00 

 § 6050 47 355,00 0,00 

    
3) Dz. 600 rozdz. 60014 500 001,40 0,00 

 § 2310 1,40 0,00 

 § 4210 100 000,00 0,00 

 § 4300 400 000,00 94,00 

    
4) Dz. 600 rozdz. 60095 500,00 0,00 

 § 4210 500,00 0,00 

    
4) Dz. 750 rozdz. 75020 180 000,00 0,00 

 § 4210 0,00 35 000,00 

 § 4270 10 000,00 0,00 
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 § 4300 205 000,00 0,00 

    
5) Dz. 754 rozdz. 75411 0,00 0,00 

 § 3020 0,00 3 000,00 

 § 3070 2 000,00 0,00 

 § 4050 0,00 5 806,00 

 § 4060 5 806,00 0,00 

 § 4220 1 000,00 0,00 

    
6) Dz. 801 rozdz. 80115 613 063,79 0,00 

 § 4017 9 208,09 0,00 

 § 4019 791,14 0,00 

 § 4040 61 038,00 0,00 

 § 4117 1 582,87 0,00 

 § 4119 136,01 0,00 

 § 4127 225,59 0,00 

 § 4129 19,36 0,00 

 § 4140 0,00 10 000,00 

 § 4170 0,00 10 000,00 

 § 4217 16 306,44 0,00 

 § 4219 3 223,09 0,00 

 § 4307 0,00 12 943,21 

 § 4309 0,00 1 686,59 

 § 6257 555 163,00 0,00 

    
7) Dz. 801 rozdz. 80120 20 000,00 0,00 

 § 6050 20 000,00 0,00 

    
8) Dz. 801 rozdz. 80148 0,00 157 038,00 

 § 4040 0,00 12 148,00 

 § 4220 0,00 144 890,00 

    
9) Dz. 801 rozdz. 80195 1 087 350,75 0,00 

 § 4111 24 597,23 0,00 

 § 4119 1 266,73 0,00 

 § 4121 3 505,74 0,00 

 § 4129 180,55 0,00 

 § 4171 138 564,75 0,00 

 § 4179 7 094,96 0,00 

 § 4211 4 021,01 0,00 

 § 4219 114,20 0,00 

 § 4301 842 831,16 0,00 

 § 4309 42 174,42 0,00 

 § 4951 23 000,00 0,00 

    
10) Dz. 851 rozdz. 85111 0,00 6 751 450,00 

 § 6220 0,00 6 751 450,00 

    
11) Dz. 851 rozdz. 85156 109 737,00 0,00 
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 § 4130 109 737,00 0,00 

    
12) Dz. 851 rozdz. 85195 562,06 0,00 

 § 6639 562,06 0,00 

    
13) Dz. 852 rozdz. 85218 0,00 0,00 

 § 4270 2 000,00 0,00 

 § 4300 0,00 2 000,00 

 § 4400 150,00 0,00 

 § 4430 0,00 370,00 

 § 4440 220,00 0,00 

    
14) Dz. 853 rozdz. 85311 22 600,00 0,00 

 § 2580 22 600,00 0,00 

    
15) Dz. 853 rozdz. 85333 30 000,00 0,00 

 § 4010 30 000,00 0,00 

 § 4040 0,00 3 000,00 

 § 4700 3 000,00 0,00 

    
16) Dz. 854 rozdz. 85406 0,00 0,00 

 § 4010 3 096,00 0,00 

 § 4040 0,00 3 096,00 

    
17) Dz. 854 rozdz. 85410 0,00 0,00 

 § 4040 1 505,00 0,00 

 § 4260 0,00 1 505,00 

    
18) Dz. 855 rozdz. 85508 25 248,00 0,00 

 § 2320 25 248,00 0,00 

    
19) Dz. 900 rozdz. 90095 0,00 500,00 

 § 4210 0,00 500,00 
    

Ogółem:                                                     2.660.618,00  6.908.988,00 
 

9. w załączniku Nr 2B do uchwały „Wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 41.683,- zł. Zmian 
dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji: 

a) w dz. 855 rozdz. 85508 § 3110 kwotę 158.274,00 zł zwiększa się o 7.624,- zł do kwoty 165.898,- zł, 

b) w dz. 855 rozdz. 85510 § 2360 kwotę 221.382,00 zł zwiększa się o 34.059,- zł do kwoty 255.441,- zł. 

10. w załączniku Nr 2A do uchwały „Wydatki - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia 
wydatków o kwotę 109.737,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:  

  zwiększenie zmniejszenie 

    
1) Dz. 754 rozdz. 75411 0,00 0,00 

 § 3020 0,00 3 000,00 

 § 3070 2 000,00 0,00 
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 § 4050 0,00 5 806,00 

 § 4060 5 806,00 0,00 

 § 4220 1 000,00 0,00 

    
    
2) Dz. 851 rozdz. 85156 109 737,00 0,00 

 § 4130 109 737,00 0,00 
    

Ogółem:             109.737,00   0,00 

11. w załączniku Nr 3 do uchwały "Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2021 roku" 
dokonuje się następujących zmian: 

a) w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych: 

- w poz. "dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 
2020/2021" kwotę 27.244,- zł zwiększa się o 1,40 do kwoty 27.245,40 zł, 

- w poz. "dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych" kwotę 138.900,- zł zwiększa się o 25.248,- zł do 
kwoty 164.148,- zł, 

- dodaje sie poz. "dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Nowoczesne technologie 
w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów 
tureckiego i kolskiego" na kwotę 555.163,00 zł, 

- dodaje się poz. "zakup ambulansu na potrzeby SP ZOZ w Turku" na kwotę 100.000,00 zł, 

- dodaje się poz. "przebudowa budynku SP ZOZ w Turku na Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - opracowanie 
dokumentacji projektowej" na kwotę 100.000,00 zł, 

- w poz. "dofinansowanie na przebudowę oddziałów SP ZOZ w Turku" kwotę 12.000.000,00 zł zmniejsza 
się o 6.951.450,00 zł do kwoty 5.048.550,00 zł, 

- w poz. "dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci 
wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" kwotę 189.221,01 zł 
zwiększa się o 562,06 zł do kwoty 189.783,07 zł. 

b) w planie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

- w poz. "dofinansowanie działalności Warsztatów terapii zajęciowej" kwotę 84.373,- zł zwiększa się 
o 22.600,- zł do kwoty 106.973,- zł. 

12. w załączniku Nr 4 "Wykaz zadań majątkowych" dokonuje się następujących zmian: 

a) dodaje się dz. 600 rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa, poz. "budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin - 
opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego" na kwotę 47.355,00 zł, 

b) dodaje się dz. 801 rozdz. 80115 - Technika, poz. "dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację 
projektu pn. Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego 
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" na kwotę 555.163,00 zł, 

c) dodaje się dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące: 

- poz. "przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej - przebudowa bieżni lekkoatletycznej 
naturalnej na tartanową wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku„ na kwotę 10.000,00 zł, 

- poz. "budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku - aktualizacja kosztorysu 
inwestorskiego" na kwotę 10.000,00 zł, 

d) w dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne: 

- dodaje się poz. "zakup ambulansu na potrzeby SP ZOZ w Turku" na kwotę 100.000,00 zł, 

- dodaje się poz. "przebudowa budynku SP ZOZ w Turku na Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - opracowanie 
dokumentacji projektowej" na kwotę 100.000,00 zł, 
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- w poz. "dofinansowanie na przebudowę oddziałów SP ZOZ w Turku" kwotę 12.000.000,00 zł zmniejsza 
się o 6.951.450,00 zł do kwoty 5.048.550,00 zł, 

e) w dz. 851 rozdz. 85195 - Pozostała działalność: 

- w poz. "dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci 
wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" kwotę 189.221,01 zł 
zwiększa się o 562,06 zł do kwoty 189.783,07 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
 
 

Jan Smak 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVI/198/2021

Rady Powiatu Tureckiego

z dnia 29 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021 w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej na

2021 rok, pismami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.17.1.2021, nr DF-I.9020.18.1.2021 i

nr DF-I.9020.39.1.2021 w sprawie ustalenia środków (limitów) Fundusz Pracy na dofinansowanie kosztów

wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz zadań określonych w art. 15zzb -

15 zze i art. 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, a także pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr

DF.WSA.42.2021.w. z dnia 18.02.2021 r. o wysokości środków PFRON przypadających dla powiatu, pismem

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DZ-I-O.9024.47.2020 DZ-I-O.KW-00003/21 z

dnia 04.01.2021 r. oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.7 z dnia 17.02.2021 r. w

sprawie określenia planu dochodów na 2021 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych

zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok, zgodnie

z poniższym:

I. Dochody:

1. W rozdz. 60095 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 1.000,- zł, z tytułu opłat związanych

z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających,

2. w rozdz. 70005 zwiększa się dochody w ramach zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę

134,00 zł,

3. w rozdz. 71012 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku w ramach zadań z zakresu geodezji i

kartografii o kwotę 60.000,00 zł,

4. w rozdz. 75020 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 352,00 zł,

5. w rozdz. 75801 zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu tureckiego o kwotę 212.189,-

zł,

6. w rozdz. 75832 zmniejsza się część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu tureckiego o kwotę 69,00
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zł,

7. w rozdz. 80115 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku ogółem o kwotę 702.180,00 zł, w

tym o kwotę 147.017,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację projektu pn. "Kierunek kształcenie dualne

przyszłością Powiatu Tureckiego" oraz o kwotę 555.163,00 zł w związku z dotacją dla Partnera projektu -

Powiatu Kolskiego - pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju

gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego",

8. w rozdz. 80120 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 2.344,00 zł,

9. w rozdz. 80195 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w ramach dofinansowania ze środków

europejskich na zadania pn. "Erasmus+" realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Turku,

10. w rozdz. 85156 zwiększa się dochody o kwotę 109.737,00 zł, w związku ze zwiększeniem środków na

składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego,

11. w rozdz. 85324 zwiększa się dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku o kwotę 9.054,00

zł, w związku z przyznanymi dla Powiatu środkami w zakresie PFRON,

12. w rozdz. 85333 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.968,- zł, w tym w ramach środków Funduszu

Pracy zmniejsza się dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu

Pracy o kwotę 28.032,00 zł, natomiast zwiększa się dochody Funduszu Pracy związane z realizacją zadań

określonych w art. 15zzb- 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o kwotę 30.000,00 zł,

13. w rozdz. 85508 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 9.616,50 zł , w tym o kwotę 7.624,00 zł zwiększa

się dotacje celowe na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu

tureckiego,

14. w rozdz. 85510 zwiększa się dotacje celowe na dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych powiatu tureckiego na kwotę 34.059,- zł,

15. w rozdz. 92195 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 3.175,00 zł, w ramach

zadań kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w związku ze zwrotem środków.
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II. Wydatki:

1. w rozdz. 02001 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 24.200,- zł na zadania

gospodarki leśnej,

2. w rozdz. 60002 zwiększa się wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 47.355,00

zł, ustanawiając nowe zadanie inwestycyjne pn. "budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin -

opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego",

3. w rozdz. 60014 zwiększa się wydatki na drogi publiczne powiatowe o kwotę 500.001,40 zł, w tym o

500.000,- zł zwiększa się wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Turku, w celu dostosowania poziomu

środków do bieżących potrzeb jednostki,

4. zmiany w rozdz. 60095 i 90095 dotyczą wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Turku,

5. w rozdz. 75020 zwiększa się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 180.000,- zł,

w tym na zakup usług o 205.000,- zł i zakup usług remontowych o kwotę 10.000,- zł, zmniejszając

jednocześnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35.000,00 zł,

6. zmiany w rozdz. 75411 dotyczą wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Turku,

7. w rozdz. 80115 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 613.063,79 zł, w tym wydatki Zespołu Szkół

Technicznych w Turku o 25.085,13 zł w ramach projektu pn. "Kierunek kształcenie dualne

przyszłością Powiatu Tureckiego", wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich o

49.265,92 zł, z czego o 8.227,92 zł w ramach projektu pn. "Kierunek kształcenie dualne przyszłością

Powiatu Tureckiego" oraz o 16.450,26 zł zmniejsza się wydatki Starostwa Powiatowego w ramach

projektu pn. "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego". Ponadto zwiększa się

wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w ramach dotacji dla Partnera Powiatu Kolskiego w

ramach projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju

gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego",

8. w rozdz. 80120 zwiększa się wydatki inwestycyjne I Liceum Ogólnokształcącego w Turku o kwotę

20.000,00 zł, ustanawiając zadania pn. "przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej -

przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na tartanową wraz z rozbiegami do skoku w dal i

trójskoku" oraz "budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku - aktualizacja

kosztorysu inwestorskiego",
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9. w rozdz. 80148 zmniejsza się wydatki stołówek szkolnych ogółem o kwotę 157.038,- zł, w tym w

Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich o kwotę 46.038,- zł, w Zespole Szkół Technicznych w

Turku o kwotę 30.000,00 zł, w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 39.000,00 zł i w Zespole

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych o kwotę 42.000,00 zł,

10. w rozdz. 80195 zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Turku o kwotę 1.087.350,75 zł,

w tym o kwotę 638.357,50 zł w ramach projektu "Erasmus POWER - Praktyki zagraniczne -

Kontynuacja i rozwój" , o kwotę 266.851,56 zł w ramach projektu "Erasmus + - Praktyki zagraniczne

szansą na rozwój innowacyjności ZST – POWERVET”, o kwotę 56.879,24 zł w ramach projektu

„Erasmus + ECO-DRONE" oraz o kwotę 125.262,45 zł w ramach projektu pn. „SIT for School: Smart

Innovation Technology for School",

11. w rozdz. 85111 zmniejsza się wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę

6.751.450,- zł, w tym zmniejsza się wydatki na realizację zadania "dofinansowanie na przebudowę

oddziałów SP ZOZ w Turku" o 6.951.450,00 zł, natomiast zwiększa się o 200.000,00 zł w związku z

ustanowieniem nowych zadań inwestycyjnych pn. "zakup ambulansu na potrzeby SP ZOZ w Turku" i

"przebudowa budynku SP ZOZ w Turku na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - opracowanie

dokumentacji projektowej",

12. w rozdz. 85156 zwiększa się składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Powiatowego Urzędu Pracy w Turku o kwotę

109.737,- zł,

13. w rozdz. 85195 zwiększa się wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 562,06 zł,

w związku z realizacją zadania pn. "dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej

oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa",

14. zmiany w rozdz. 85218 dotyczą wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Turku,

15. w rozdz. 85311 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 22.600,- zł w ramach

dofinansowania dla "Warsztatów terapii zajęciowej - Sintur", w tym 17.778,00 zł stanowi

dofinansowanie Powiatu w wysokości 10% zadania realizowanego przez WTZ w ramach „Programu

Wyrównywania Różnic Między Regionami III” obszar F,

16. w rozdz. 85333 zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Turku o kwotę 30.000,-
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zł,

17. zmiany w rozdz. 85406 dotyczą wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku,

18. zmiany w rozdz. 85410 dotyczą wydatków bieżących Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich,

19. w rozdz. 85508 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 25.248,- zł, w ramach

dotacji na świadczenia dla rodzin zastępczych.

W pozycji przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w

zakresie kwoty pochodzącej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 12.000.000,00 zł wprowadza się

zmiany ze względu na okres realizacji zadania nimi finansowanego pn. „ Dofinansowanie przebudowy

oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” w następujący sposób : w roku

2021 – 5.048.550,00 zł a na rok 2022 - 6.951.450,00 zł. Zmiany te zostały uwzględnione w Wieloletniej

Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 Powiatu Tureckiego. Ponadto wprowadza się przychody w kwocie

10.000,00 zł wraz z odsetkami zgromadzonymi na rachunku w kwocie 510,32 zł tytułem rozliczenia I puli

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych w 2020 roku i stanowiących dochody

budżetu powiatu w 2020 roku.
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