
UCHWAŁA NR XXXIX/266/2022 
RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 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 i 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), a także 
art. 111 ustawy 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/249/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr 650/2022 Zarządu Powiatu 
Tureckiego z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 
2022 rok, uchwałą Nr XXXVI/252/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok, uchwałą Nr XXXVII/255/2022 Rady Powiatu 
Tureckiego z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok 
oraz uchwałą Nr XXXVIII/260/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok oraz uchwałą Nr 683/2022 Zarządu Powiatu Tureckiego 
z dnia 31 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 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: 

106.293.643,79 

a) dochody bieżące 94.121.311,08 
b) dochody majątkowe 12.172.332,71 
2. W dochodach ogółem:  
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 A wynoszą, w tym: 

10.018.193,00 

- realizowane na podstawie ustaw 9.997.193,00 
- realizowane na podstawie porozumień 21.000,00 
  
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 B wynoszą                       

 
 

567.096,00” 
  
2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: 

129.891.335,38 

a) wydatki bieżące 98.538.785,70 
b) wydatki majątkowe 31.352.549,68 
  
2. W wydatkach ogółem:  
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 A wynoszą 

 
10.018.193,00 

 w tym:  
- realizowane na podstawie ustaw     9.997.193,00 
- realizowane na podstawie porozumień 21.000,00 
  
b)  wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 B wynoszą         

 
 

567.096,00” 
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3. W § 4 dodaje się pkt 4 uchwały w brzmieniu: "Ustala się dochody otrzymane ze środków Funduszu 
Pomocy w wysokości 450.520,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nimi finansowane w celu udzielenia pomocy 
obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym." 
 

4. § 14 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

„6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień 
wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w zakresie środków pochodzących z Funduszu 
Pomocy obywatelom Ukrainy. 
”. 

5. w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 755.441,00 zł. 
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji: 

 
 zwiększenie zmniejszenie 

1) Dz. 600 rozdz. 60014 304 921,00 0,00 

 § 6300 304 921,00 0,00 
    
2) Dz. 754 rozdz. 75495 450 520,00 0,00 
 § 0970 450 520,00 0,00 
    

Ogółem:                            755.441,00         0,00 
 

6. w załączniku Nr 1A do uchwały „Dochody – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia 
dochodów o kwotę 450.520,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji: 

 
 zwiększenie zmniejszenie 

1) Dz. 754 rozdz. 75495 450 520,00 0,00 
 § 0970 450 520,00 0,00 
    

Ogółem:                            450.520,00         0,00 
 

7. w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 755.441,00 zł. 
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji: 

  zwiększenie zmniejszenie 

    
1) Dz. 600 rozdz. 60014 420 000,00 0,00 

 
§ 6050  420 000,00 0,00 

    
2) Dz. 710 rozdz. 71015 0,00 0,00 
 § 4010 8 700,00 0,00 
 § 4040 0,00 6 356,00 
 § 4170 0,00 9 000,00 
 § 4260 6 356,00 0,00 
 § 4440 300,00 0,00 
    
    
3) Dz. 754 rozdz. 75421 7 921,00 0,00 
 § 6060 7 921,00 0,00 
    
4) Dz. 754 rozdz. 75495 450 520,00 0,00 
 § 4300 157 500,00 0,00 
 § 4330 293 020,00 0,00 
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5) Dz. 854 rozdz. 85406 0,00 123 000,00 
 § 6050 0,00 123 000,00 
    
    

Ogółem:                                                      878.441,00 123.000,00  
 
 

8. w załączniku Nr 2A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia 
wydatków o kwotę 450.520,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji: 

  zwiększenie zmniejszenie 

    
1) Dz. 710 rozdz. 71015 0,00 0,00 
 § 4010 8 700,00 0,00 
 § 4040 0,00 6 356,00 
 § 4170 0,00 9 000,00 
 § 4260 6 356,00 0,00 
 § 4440 300,00 0,00 
    
    
2) Dz. 754 rozdz. 75495 450 520,00 0,00 
 § 4300 157 500,00 0,00 
 § 4330 293 020,00 0,00 
    

Ogółem:                                                     450.520,00   0,00   
 

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

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

- w poz. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary” kwotę 2.885.000,00 zł 
zwiększa się o 420.000,00 zł do kwoty 3.305.000,00 zł. 

b) w dz. 754 rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe: 

- w poz. „Zakup agregatu prądotwórczego” kwotę 40.000,00 zł zwiększa się o 7.921,00 zł do kwoty 
47.921,00 zł, 

c) w dz. 854 rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 

- w poz. „Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku” kwotę 307.500,00 zł zmniejsza się o 123.000,00 zł do 
kwoty 184.500,00 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 XXXIX/266/2022 

Rady Powiatu Tureckiego 

z dnia 8 kwietnia 2022 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok 

 

W związku decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. w 

sprawie polecenia Zarządom Powiatów w województwie wielkopolskim, we współpracy z 

samorządami gminnymi, przyjęcia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, a także w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych, 

zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok, zgodnie z 

poniższym: 

 

I. Dochody: 

1. w rozdz. 60014 zwiększa się dochody o kwotę 304.921,00 zł, w związku z otrzymaną pomocą 

finansową z Gmin Powiatu Tureckiego, w tym z Gminy Dobra w wysokości 284.921,00 zł na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-

Kolonia Piekary” oraz z Gminy Brudzew w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń - opracowanie dokumentacji 

projektowej”, 

2. w rozdz. 75495 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 450.520,00 zł, w 

związku  z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. w 

sprawie polecenia Zarządom Powiatów w województwie wielkopolskim, we współpracy z 

samorządami gminnymi, przyjęcia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy. 
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II. Wydatki: 

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

420.000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 420.000,00 zł w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia 

Piekary”, w związku z koniecznością podpisania aneksu zwiększającego wartość robót, 

2. zmiany w rozdz. 71015 dotyczą wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Turku, 

3. w rozdz. 75421 zwiększa się wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 

7.921,00 zł, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”, 

4. w rozdz. 75495 zwiększa się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w celu zapewnienia 

środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

5. w rozdz. 85406 zmniejsza się wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego o kwotę 123.000,00 

zł, w ramach zadania pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku”, w celu dostosowania 

środków do wysokości podpisanej umowy. 

 

Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadza się zmiany do 

zapisów uchwały budżetowej, w tym w § 4 dodano pkt 4 ustalający dochody otrzymane ze środków 

Funduszu Pomocy w wysokości 450.520,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nimi finansowane w celu 

udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym oraz w § 14 dodano pkt 

6, rozszerzający upoważnienia dla Zarządu Powiatu Tureckiego, w ramach wspomnianych środków 

Funduszu Pomocy. 
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