
UCHWAŁA NR XXXII/226/2021 
RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 13 października 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 i z 2021 r. poz. 1038) 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 i 1535) 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, uchwałą Nr 515/2021 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 21 maja 2021 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok, uchwałą Nr XXVIII/204/2021 Rady 
Powiatu Tureckiego z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 
2021 rok, uchwałą Nr XXIX/209/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok, uchwałą Nr 535/2021 Zarządu Powiatu 
Tureckiego z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok, 
uchwałą Nr XXX/216/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok, uchwałą Nr 557/2021 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 
25 sierpnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok oraz uchwałą 
Nr 564/2021 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 9 września 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu 
Powiatu Tureckiego na 2021 rok, uchwałą Nr XXXI/223/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 września 
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: 

103.463.256,15 

a) dochody bieżące 94.901.634,41 
b) dochody majątkowe 8.561.621,74 
2. W dochodach ogółem:  
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 A wynoszą, w tym: 

9.725.143,01 

- realizowane na podstawie ustaw 9.692.873,01 
- realizowane na podstawie porozumień 32.270,00 
  
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 B wynoszą                       

 
 

519.091,00” 
  
2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: 

111.000.200,15 

a) wydatki bieżące 94.271.441,70 
b) wydatki majątkowe 16.728.758,45 
  
2. W wydatkach ogółem:  
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 A wynoszą 

 
9.725.143,01 

 w tym:  
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- realizowane na podstawie ustaw     9.692.873,01 
- realizowane na podstawie porozumień 32.270,00 
  
b)  wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 B wynoszą         

 
 

519.091,00” 

3. w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 251.023,00 zł. 
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji: 

  zwiększenie zmniejszenie 

    

1) Dz. 851 rozdz. 85156 
199 279,00 0,00 

 
§ 2110 199 279,00 0,00 

    

2) Dz. 855 rozdz. 85510 
51 744,00 0,00 

 
§ 0830 51 744,00 0,00 

    

Ogółem:     251 023,00   0,00 

4. w załączniku Nr 1A do uchwały „Dochody - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia 
dochodów o kwotę 199.279,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji: 

  zwiększenie zmniejszenie 

    

1) Dz. 851 rozdz. 85156 
199 279,00 0,00 

 
§ 2110 199 279,00 0,00 

    

5. w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 251.023,00 zł. 
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:  

  zwiększenie zmniejszenie 

    

1) Dz. 851 rozdz. 85156 
199 279,00 0,00 

 
§ 4130 199 279,00 0,00 

    

2) Dz. 853 rozdz. 85333 
0,00 0,00 

 
§ 3020 0,00 2 000,00 

 
§ 4190 1 000,00 0,00 

 
§ 4280 0,00 1 000,00 

 
§ 4300 2 000,00 0,00 

    

3) Dz. 855 rozdz. 85510 
51 744,00 0,00 

 
§ 4210 3 075,00 0,00 

 
§ 6050 48 669,00 0,00 
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Ogółem:        251 023,00   0,00 

6. w załączniku Nr 2A do uchwały „Wydatki-zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia 
wydatków o kwotę 199.279,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:  

  zwiększenie zmniejszenie 

    

1) Dz. 851 rozdz. 85156 
199 279,00 0,00 

 
§ 4130 199 279,00 0,00 

    

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

a) dodaje się dz. 855 rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych: 

- poz. „Kompleksowa dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb placówki opiekuńczo-
wychowawczej w Kaczkach Średnich” na kwotę 48.669,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego. 

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

  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego  
 

Piotr Szewczyński 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXXII/226/2021 

Rady Powiatu Tureckiego 

z dnia 13 października 2021 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok 
 

W związku z zamiarem zlecenia prac związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej w 

ramach współpracy Powiatu Tureckiego z Grupą ENERGA oraz w związku z pismem Wojewody 

Wielkopolskiego  Nr FB-I.3111.345.2021.2 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zwiększenia 

dotacji celowych w  zakresie ochrony zdrowia, 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. 85156 zwiększa się dochody o kwotę dotacji celowej w wysokości 199.279,00 zł, 

2. w rozdz. 85510 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku ogółem o kwotę 51.744 zł, 

w związku z umową o współpracy w ramach CSR Grupy ENERGA. 

 

II. Wydatki: 

1. w rozdz. 85156 zwiększa się wydatki o kwotę 199.279,00 zł, w związku z pismem Wojewody 

Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie 

niedoboru środków na składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz  świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

2. zmiany w rozdz. 85333 dotyczą planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem 

Powiatowego Urzędu Pracy w Turku. 

3. w rozdz. 85510 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 51.744,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 

kwotę 48.669,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Kompleksowa dostawa 

i montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kaczkach 

Średnich”. 
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