
UCHWAŁA NR XXVIII/204/2021 
RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 17 czerwca 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 2021 r. 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. 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, uchwałą Nr 512/2021 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 18 maja 2021 r., uchwałą Nr 
XXVII/200/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 
Powiatu Tureckiego na 2021 rok oraz uchwałą Nr 515/2021 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 21 maja 
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: 

102.043.593,17 

a) dochody bieżące 94.046.235,83 
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: 

110.087.781,17 

a) wydatki bieżące 93.389.232,12 
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. w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 252.277,84 zł. 
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji: 
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  zwiększenie zmniejszenie 

    
1) Dz. 852 rozdz. 85202 94 552,84 0,00 
 § 2057 79 585,13 0,00 
 § 2059 14 967,71 0,00 
    
2) Dz. 853 rozdz. 85395 157 725,00 0,00 
 § 2007 148 962,50 0,00 
 § 2009 8 762,50 0,00 
   

Ogółem:        252.277,84   0,00 

4. w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 252.277,84 zł. 
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:  

  zwiększenie zmniejszenie 

    
1) Dz. 801 rozdz. 80116 0,00 100.000,00 

 § 2540 0,00 100.000,00 

    
2) Dz. 801 rozdz. 80117 205.000,00 0,00 

 
§ 2540 205.000,00 0,00 

 
3) Dz. 801 rozdz. 80120 0,00 105.000,00 

 
§ 2540 0,00 105.000,00 

 
4) Dz. 852 rozdz. 85202 94 552,84 0,00 

 § 4017 65 843,59 0,00 

 § 4019 12 383,32 0,00 

 § 4117 11 575,31 0,00 

 § 4119 2 176,99 0,00 

 § 4127 1 178,56 0,00 

 § 4129 221,65 0,00 

 § 4787 987,67 0,00 

 § 4789 185,75 0,00 

    
5) Dz. 853 rozdz. 85395 157 725,00 0,00 

 § 2007 148 962,50 0,00 

 § 2009 8 762,50 0,00 
    

Ogółem:                                                           457.277,84     205.000,00       
 

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

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

a) dodaje się dz. 853 rozdz. 85395: 

- poz. "dotacja  dla Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku 
w ramach umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. STOP COVID-19. Bezpieczne 
systemy społeczne w Wielkopolsce" na kwotę 53.100,00 zł, 
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- poz. "dotacja  dla Stowarzyszenia Dajmy Szansę w Kaczkach Średnich w ramach umowy 
o powierzenie grantu na realizację projektu pn. STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne 
w Wielkopolsce" na kwotę 42.300,00 zł, 

- poz. "dotacja  dla Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej SINTUR w Turku 
w ramach umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. STOP COVID-19. Bezpieczne 
systemy społeczne w Wielkopolsce" na kwotę 62.325,00 zł, 

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

a) w dz. 801 rozdz. 80116 poz. "Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej” kwotę 230.000,- zł zmniejsza się o 100.000,- zł do 
kwoty 130.000,- zł. 

b) w dz. 801. rozdz. 80120 poz. " Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej” kwotę 180.000,- zł zmniejsza się o 105.000,- zł do 
kwoty 75.000,- zł. 

c) w dz. 801 rozdz. 80117 poz. " Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej” kwotę 40.000,- zł zwiększa się o 205.000,- zł do 
kwoty 245.000,- 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 XXVIII/204/2021 

Rady Powiatu Tureckiego 

z dnia 17 czerwca 2021 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok 
 

W związku z umowami o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 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. 85202 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku ogółem o kwotę 94.552,84 zł, w 

związku z przyznanym grantem w ramach projektu "zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" 

2. w rozdz. 85395 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 157.725,00 zł, w związku z 

przyznanym grantem z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację wsparcia w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu 

 "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". 

 

II. Wydatki: 

1. w rozdz. 80116, 80117 i 80120 dokonuje się zmian w związku z koniecznością wypłaty dotacji na  

słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego zrealizowanego przez „Centrum Szkoleniowe 

Wiedza”, 

2. w rozdz. 85202 zwiększa się wydatki Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie o kwotę 94.552,84 zł, 

w związku z otrzymanym grantem, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla 

pielęgniarek, które ze względu bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19, 

ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy. 
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3.  w rozdz. 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 157.725,00 zł, w związku z otrzymanym grantem z 

Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach 

projektu "STOP - COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". Środki przeznaczone 

zostaną na rzecz Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku, 

Stowarzyszenia Dajmy Szansę w Kaczkach Średnich oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatu Terapii 

Zajęciowej SINTUR. 
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