
UCHWAŁA NR XXVII/200/2021 
RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 18 maja 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, a także art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz 
z 2021 r. poz. 11, 159, 180 i 694) 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. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 
2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVI/198/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 marca 2021 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok oraz uchwałą Nr 497/2021 Zarządu 
Powiatu Tureckiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę 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: 

101.791.315,33 

a) dochody bieżące 93.793.957,99 
b) dochody majątkowe 7.997.357,34 
2. W dochodach ogółem:  
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 A wynoszą, w tym: 

9.291.215,00 

- realizowane na podstawie ustaw 9.275.045,00 
- 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                       

 
 

457.589,00” 
  
2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: 

109.835.503,33 

a) wydatki bieżące 93.136.954,28 
b) wydatki majątkowe 16.698.549,05 
  
2. W wydatkach ogółem:  
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 A wynoszą 

 
9.291.215,00 

 w tym:  
- realizowane na podstawie ustaw     9.275.045,00 
- 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         

457.589,00” 

3. § 6a uchwały otrzymuje brzmienie:    " 1.Ustala się przychody pochodzące z niewykorzystanych 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.059.060,32 zł z przeznaczeniem na 
zadania inwestycyjne pn.: 
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- Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku”  
w kwocie  5.048.550,00  zł, 

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

2. Ustala się dochody otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne : 

- Przebudowa drogi powiatowej  nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn – II etap 
(odcinek 3) w kwocie 1.000.000,00 zł. 

- Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km w kwocie – 2.000.000,00 zł 

3. Ustala się dochody otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 
3.440.194,34 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne : 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka 1+967,52 do 4+795,01 – etap II w kwocie – 
3.079.441,74 zł 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ul. Jana Pawła II w m. Tuliszków w kwocie – 360.752,60 zł 

4. Ustala się dochody otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
w wysokości 118.280,99 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu Pomocy Społecznej. ” 

4. Dodaje się § 6 b do uchwały w brzmieniu:  "Wpływy uzyskane w roku poprzednim z udostępniania map, 
danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także 
z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu w wysokości 823.525,00 zł przeznacza się na finansowanie zadania związanego 
z gromadzeniem, aktualizacją uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem Nr  7 do uchwały. 

5. w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.229.585,33 zł. 
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji: 

  zwiększenie zmniejszenie 

    
1) Dz. 600 rozdz. 60014 3 770 194,34 0,00 
 § 2710 330 000,00 0,00 
 § 6290 3 440 194,34 0,00 
    
2) Dz. 758 rozdz. 75816 3 000 000,00 0,00 
 § 6290 3 000 000,00 0,00 
    
3) Dz. 801 rozdz. 80115 0,00 555 163,00 
 § 6207 0,00 555 163,00 
    
4) Dz. 801 rozdz. 80195 555 163,00 0,00 
 § 6207 555 163,00 0,00 
    
5) Dz. 852 rozdz. 85202 299 860,00 0,00 
 § 0830 299 000,00 0,00 
 § 0940 860,00 0,00 
    
6) Dz. 852 rozdz. 85295 118 280,99 0,00 
 § 2700 118 280,99 0,00 
    
7) Dz. 853 rozdz. 85333 5 000,00 0,00 
 § 2690 5 000,00 0,00 
    
8) Dz. 855 rozdz. 85508 6 851,00 0,00 
 § 2320 6 851,00 0,00 
    
9) Dz. 855 rozdz. 85510 29 399,00 0,00 
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 § 2320 29 399,00 0,00 
   

Ogółem:        7.784.748,33  555 163,00 

6. 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 
36.250,- zł. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji: 

a) w dz. 855 rozdz. 85508 § 2320 kwotę 165.898,00 zł zwiększa się o 6.851,- zł do kwoty 172.749,- zł, 

b) w dz. 855 rozdz. 85510 § 2320 kwotę 255.441,00 zł zwiększa się o 29.399,- zł do kwoty 284.840,- zł. 

7. w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.229.585,33 zł. 
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:  

  zwiększenie zmniejszenie 

    
1) Dz. 600 rozdz. 60002 18 942,00 0,00 

 § 6050 18 942,00 0,00 

    
2) Dz. 600 rozdz. 60014 5 475 245,52 0,00 

 § 4010 80 000,00 0,00 

 § 4110 15 000,00 0,00 

 § 4120 5 000,00 0,00 

 § 4210 0,00 59 906,00 

 § 4270 290 000,00 0,00 

 § 4440 0,00 94,00 

 § 6050 5 145 245,52 0,00 

    
3) Dz. 700 rozdz. 70005 10 000,00 0,00 

 § 4610 10 000,00 0,00 

    
4) Dz. 710 rozdz. 71012 0,00 0,00 

 § 4040 0,00 4 982,78 

 § 4110 8 697,78 0,00 

 § 4710 0,00 3 715,00 

    
5) Dz. 710 rozdz. 71015 0,00 0,00 

 § 4040 0,00 2 951,00 

 § 4170 2 951,00 0,00 

 § 4440 1 500,00 0,00 

 § 4700 0,00 1 500,00 

    
6) Dz.750 rozdz. 75011 0,00 1 810,00 

 § 4010 2 381,26 0,00 

 § 4040 0,00 2 381,26 

 § 4710 0,00 1 810,00 

    
7) Dz. 750 rozdz. 75020 28 060,36 0,00 

 § 4040 0,00 34 023,02 

 § 4110 60 874,38 0,00 

 § 4210 36 250,00 0,00 

 § 4270 3 000,00 0,00 
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 § 4710 0,00 38 041,00 

    
8)Dz. 754 rozdz. 75405 70 000,00 0,00 

 § 6170 70 000,00 0,00 

    
9) Dz. 754 rozdz. 75411 80 000,00 0,00 

 § 4020 765,00 0,00 

 § 4040 0,00 765,00 

 § 4050 0,00 53 038,00 

 § 4060 31 000,00 0,00 

 § 4070 0,00 11 000,00 

 § 4180 33 038,00 0,00 

 § 4300 0,00 909,00 

 § 4480 927,00 0,00 

 § 4510 0,00 18,00 

 § 6170 80 000,00 0,00 

    
10) Dz. 801 rozdz. 80102 0,00 3 500,00 

 § 4240 0,00 3 500,00 

    
11) Dz. 801 rozdz. 80115 0,00 558 663,00 

 § 4240 0,00 3 500,00 

 § 6257 0,00 555 163,00 

    
12) Dz. 801 rozdz. 80120 524 255,00 0,00 

 § 4040 0,00 6 550,00 

 § 4270 6 550,00 0,00 

 § 6050 524 255,00 0,00 

    
13) Dz. 801 rozdz. 80152 0,00 3 500,00 

 § 4240 0,00 3 500,00 

    
14) Dz. 801 rozdz. 80195 565 663,00 0,00 

 § 4190 0,00 4 000,00 

 § 4240 10 500,00 0,00 

 § 4300 4 000,00 0,00 

 § 6257 555 163,00 0,00 

    
15) Dz. 851 rozdz. 85195 249 881,46 0,00 

 § 6639 249 881,46 0,00 

    
16) Dz. 852 rozdz. 85202 299 860,00 0,00 

 § 4270 299 860,00 0,00 

    
17) Dz. 852 rozdz. 85295 118 280,99 0,00 

 § 4010 95 000,00 0,00 

 § 4110 16 701,00 0,00 

 § 4120 2 327,00 0,00 

 § 4210 3 302,99 0,00 
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 § 4780 950,00 0,00 

    
18) Dz. 853 rozdz. 85333 5 000,00 0,00 

 § 4010 5 000,00 0,00 

    
19) Dz. 854 rozdz. 85403 351 870,00 0,00 

 § 6050 351 870,00 0,00 

    
20) Dz. 900 rozdz. 90095 2 000,00 0,00 

 § 4240 22 500,00 0,00 

 § 4300  0,00 19 000,00 

 § 4700 0,00 1 500,00 

    
21) Dz. 921 rozdz. 92116 18 000,00 0,00 

 § 2480 18 000,00 0,00 

    
22) Dz. 921 rozdz. 92120 0,00 18 000,00 

 § 2720 0,00 18 000,00 

    
23) Dz. 926 rozdz. 92605 0,00 2 000,00 

 § 4170 0,00 2 000,00 
    

Ogółem:                                                     7.817.058,33   587.473,00 
 

8. 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 36.250,- zł. Zmian 
dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji: 

a) w dz. 855 rozdz. 85508 § 3110 kwotę 165.898,00 zł zwiększa się o 6.851,- zł do kwoty 172.749,- zł, 

b) w dz. 855 rozdz. 85510 § 2360 kwotę 255.441,00 zł zwiększa się o 29.399,- zł do kwoty 284.840,- zł. 

9. w załączniku Nr 2A do uchwały „Wydatki - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zmian 
w następujących podziałkach klasyfikacji: 

  zwiększenie zmniejszenie 

    
1) Dz. 710 rozdz. 71015 0,00 0,00 

 § 4040 0,00 2 951,00 

 § 4170 2 951,00 0,00 

 § 4440 1 500,00 0,00 

 § 4700 0,00 1 500,00 

    
2) Dz. 750 rozdz. 75011 0,00 0,00 

 § 4010 2 381,26 0,00 

 § 4040 0,00 2 381,26 

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

 § 4020 765,00 0,00 

 § 4040 0,00 765,00 

 § 4050 0,00 53 038,00 

 § 4060 31 000,00 0,00 
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 § 4070 0,00 11 000,00 

 § 4180 33 038,00 0,00 

 § 4300 0,00 909,00 

 § 4480 927,00 0,00 

 § 4510 0,00 18,00 
    

Ogółem:              0,00   0,00 

10. 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: 

- wykreśla się dz. 801 rozdz. 80115 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 dz. 801 rozdz. 80195 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, 

- wykreśla się dz. 851 rozdz. 85111 poz. "zakup ambulansu na potrzeby SP ZOZ w Turku" na kwotę 
100.000,00 zł, 

- dodaje się dz. 851 rozdz. 85111 poz. "zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" na kwotę 100.000,00 zł, 

- w dz. 851 rozdz. 85195 poz. "dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz 
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" kwotę 
189.783,07 zł zwiększa się o 249.881,46 zł do kwoty 439.664,53 zł, 

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

- w dz. 921 rozdz. 92116, poz. dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej" kwotę 
210.000,00 zł zwiększa się o 18.000,00 zł do kwoty 228.000,00 zł, 

c) w planie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

- w dz. 921 rozdz. 92120, poz. "dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów 
zabytkowych" kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się o 18.000,00 zł do kwoty 32.000,00 zł. 

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

a) w dz. 600 rozdz. 60002 poz. "budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin - opracowanie wstępnego studium 
planistyczno-prognostycznego" kwotę 47.355,00 zł zwiększa się o 18.942,00 zł do kwoty 66.297,00 zł, 

b) w dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe: 

- dodaje się poz. "rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa 
Piłsudskiego w m. Turek" na kwotę 200.000,00 zł, 

- dodaje się poz. "przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków" 
na kwotę 60.000,00 zł, 

- w poz. "budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km" kwotę 
680.000,00 zł zwiększa sie o 1.797.268,52 zł do kwoty 2.477.268,52 zł, 

- w poz. "przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiatka 1+ 967,52 do 4+795,01 - II etap" kwotę 
1.928.544,00 zł zwiększa się o 1.957.759,00 zł do kwoty 3.886.303,00 zł, 

- w poz. "przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Zdżary na odcinku Miłaczew - Skarżyn - II 
etap" kwotę 400.000,00 zł zwiększa się o 898.688,00 zł do kwoty 1.298.688,00 zł, 

- w poz. "przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ul. Jana Pawła II w m. Tuliszków" kwotę 225.470,00 zł 
zwiększa się o 231.530,00 zł do kwoty 457.000,00 zł, 

c) dodaje się dz. 754 rozdz. 75405 - Komendy Powiatowe Policji, poz. "wpłata na Fundusz Wsparcia KPP" na 
kwotę 70.000,00 zł, 
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d) dodaje się dz. 754 rozdz. 75411 - Komedy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, poz. "wpłata na Fundusz 
Wsparcia KPPSP„ na kwotę 80.000,00 zł, 

e) wykreśla 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, 

f) dodaje się dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność, 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, 

g) w dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące: 

- wykreśla się 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, 

- dodaje się poz. "przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej - przebudowa bieżni 
lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Turku" na kwotę 534.255,00 zł, 

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

- dodaje się poz. "budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem 
komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku„ na kwotę 
10.000,00 zł, 

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

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

- dodaje się poz. "zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Turku" na kwotę 100.000,00 zł, 

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

- w poz. "dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci 
wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" kwotę 189.783,07 zł 
zwiększ się o 249.881,46 zł do kwoty 439.664,53 zł. 

j) dodaje się dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, poz. "przebudowa budynku 
Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku do wymagań przepisów p.poż" na kwotę 
351.870,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Szewczyński 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVII/200/2021

Rady Powiatu Tureckiego

z dnia 18 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok

W związku z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.18.2021 z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zwiększenia środków Funduszu Pracy, pismem Nr ZA-229/2021 z dnia 26.04.2021 r. w sprawie

zmiany kwoty dofinansowania dla projektu "dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji

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

oraz na podstawie listy podstawowej zadań powiatowych zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów z dnia

21 kwietnia 2021 r. dot. dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także w oparciu o

ogłoszone przez Wojewodę Wielkopolskiego wyniki II naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu

terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 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. 60014 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku ogółem o kwotę 3.770.194,34 zł, w

tym o kwotę 330.000,00 zł zwiększa się dochody bieżące, w związku z udzieloną pomocą finansową w formie

dotacji celowej z Gminy Dobra, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów dróg powiatowych, a

o kwotę 3.440.194,34 zł zwiększa się dochody majątkowe, w związku z otrzymanymi środkami w ramach

Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji drogowych,

2. w rozdz. 75816 zwiększa się dochody majątkowe Starostwa Powiatowego o kwotę 3.000.000,00 zł, w

ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

3. zmiany w rozdz. 80115 i 80195 dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów Starostwa Powiatowego

w Turku 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",

4. w rozdz. 85202 zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie o kwotę 299.860,00 zł, w

związku z wyższymi wpływami z tytułu kosztów utrzymania mieszkańców na tzw. "nowych zasadach",
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5. w rozdz. 85295 zwiększa się dochody o kwotę 118.280,99 zł, w zwiazku z przyznanymi środkami z

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań bieżących Domu Pomocy Społecznej w

Skęczniewie, zgodnie z planem ustalonym uchwałą Zarządu Powiatu Tureckiego na podstawie art. 65 pkt 11-

12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

6. w rozdz. 85333 zwiększa się dochody bieżące o środki z Funduszu Pracy w kwocie 5.000,00 zł,

7. w rozdz. 85508 zwiększa się dochody o kwotę 6.851,00 zł z tytułu dotacji celowych na dzieci z innych

powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tureckiego,

8. w rozdz. 85510 zwiększa sie dotacje celowe na dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach

opiekuńczno-wychowawczych powiatu tureckiego na kwotę 29.399,00 zł

II. Wydatki:

1. w rozdz. 60002 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.942,00 zł w ramach zadania pn. "budowa

nowej linii kolejowej Turek - Konin - opracowanie wstępnego studium planistyczno-

prognostycznego",

2. w rozdz. 60014 zwiększa się wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Turku ogółem o kwotę

5.475.245,52 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 330.000,00 w związku z otrzymaną

pomocą finansową z Gminy Dobra, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów dróg

powiatowych i zwiększa sie wydatki majątkowe o kwotę 5.145.245,52 zł, z przeznaczeniem na

realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- "rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa

Piłsudskiego w m. Turek" na kwotę 200.000,00 zł,

- "przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków" na kwotę

60.000,00 zł,

- "budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km" zwiększa się o

kwotę 1.797.268,52 zł,

- "przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiatka 1+ 967,52 do 4+795,01 - II etap"
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zwiększa się o kwotę 1.957.759,00 zł,

- "przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Zdżary na odcinku Miłaczew - Skarżyn - II etap"

zwiększa się o kwotę 898.688,00 zł,

- "przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ul. Jana Pawła II w m. Tuliszków" zwiększa się o kwotę

231.530,00 zł,

3. w rozdz. 70005 zwiększa się wydatki na koszty postępowań sądowych i prokuratorskich w ramach

zadań gospodarki nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł,

4. zmiany w rozdz. 71012 dotyczą wydatków bieżących na zadania z zakresu geodezji i kartografii,

5. zmiany w rozdz. 71015 dotyczą wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w Turku,

6. w rozdz. 75011 zmniejsza się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 1.810,00 zł,

7. w rozdz. 75020 zwiększa się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 28.060,00 zł,

8. w rozdz. 75405 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem

na Fundusz Wsparcia Policji, w celu dofinansowania zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji

w Turku,

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

Pożarnej w Turku oraz zwiększenia wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę

80.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia KPPSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

z napędem terenowym,

10. w rozdz. 80102, 80115 i 80152 zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych odpowiednio o

kwotę 3.500,00 zł w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, o 3.500,00 zł w Zespole Szkół

Rolnicych w Kaczkach Średnich i o 3.500,00 zł w Zespole Szkół Technicznych w Turku, z przeznaczeniem

na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli -Edycja 2021,

11. zmiany w rozdz. 80115 i 80195 dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków

Starostwa Powiatowego w Turku 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".

Ponadto w rozdz. 80195 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 10.500,00 zł z
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przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację Rządowego programu rozwijania

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2020-2024 - Aktywna tablica- Edycja 2021„

12. zmiany w rozdz. 80120 dotyczą wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Turku,

13. zmiany w rozdz. 85111 spowodowane są zmianami wprowadzonymi do nazw zadań inwestycyjnych,

14. w rozdz. 85195 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 249.881,46 zł w

ramach zadania pn. "dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie

sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa",

15. w rozdz. 85202 zwiększa się wydatki Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie o kwotę 299.860,00

zł, w zwiazku ze zwiekszeniem wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców, z przeznaczeniem na remont

pomieszczeń DPS oraz budynku pralni,

16. w rozdz. 85295 zwiększa się wydatki Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie o kwotę 118.280,99

zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki

przeznaczone zostaną na gratyfikacje pieniężne oraz ewentualne nadgodziny wraz z pochodnymi dla

pracowników DPS w związku z uciążliwością pracy oraz na zakup środków ochrony osobistej,

17. w rozdz. 85333 zwiększa się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Turku o kwotę 5.000,00 zł, w

związku ze zwiększeniem środków Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP w 2021 roku kosztów

obsługi zadania określonego w art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

18. w rozdz. 85403 zwiększa się wydatki inwestycyjne Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w

Turku o kwotę 351.870,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "przebudowa budynku Zespołu

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku do wymagań przepisów p.poż.",

19. zmiany w rozdz. 90095 i 92605 dotyczą wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Turku, w celu

zabezpieczenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej w 2021

roku, w związku z ogłoszeniem naboru przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu,

20. w rozdz. 92116 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 18.000,00 zł, w ramach

"dofinansowania działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej„,

21. w rozdz. 92120 zmniejsza się wydatki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
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obiektów zabytkowych o kwotę 18.000,00 zł,
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